ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE INKOOP VAN ZAKEN DOOR EN LEVERING VAN DIENSTEN
AAN VAN HALTEREN NAVAL TECHNOLOGIES B.V.

1.

Algemeen

1.1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot
verkoop van zaken en/of levering van diensten door een leverancier daarvan (hierna: de
Leverancier) aan Van Halteren Naval Technologies B.V. (hierna: Van Halteren) en op alle
overeenkomsten met Van Halteren terzake. Onder diensten zijn in deze voorwaarden ontwerp- en
(werktuig)bouwkundige constructie- en berekeningswerkzaamheden (engineering), transport, ter
beschikking stellen van personeel en aanneming van werk begrepen.

1.2.

De toepasselijkheid van voorwaarden van de Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

1.3.

De Leverancier met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met
de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met Van Halteren.

1.4.

Indien enige of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of de overeenkomst nietig of
onverbindend worden verklaard, dan wel worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze
voorwaarden en de overeenkomst geldig blijven. In een dergelijk geval zullen de Leverancier en Van
Halteren zich inspannen om de nietige of onverbindende bepaling te vervangen door een geldige
bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.

1.5.

Indien enige of meerdere bepalingen van de overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, dan wordt de
rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regels: (i) strenge(re) productspecificaties
gaan voor minder strenge productspecificaties; (ii) een beschrijving gaat voor een tekening; en (iii)
een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling, met dien verstande dat regel (i) voorgaat
op regels (ii) en (iii), en regel (ii) voorgaat op regel (iii). Indien toepassing van deze regels geen
uitkomst biedt, wordt de tegenstrijdigheid uitgelegd ten nadele van de Leverancier.

2.

Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst

2.1.

Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn bindend en onherroepelijk.

2.2.

De overeenkomst komt niet tot stand dan nadat en zoals Van Halteren haar schriftelijk heeft
vastgelegd.

2.3.

Wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen van c.q. op de overeenkomst zijn slechts geldig indien
deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.4.

De Leverancier die zonder overeenkomst overgaat tot levering van zaken en/of diensten, doet zulks
voor eigen rekening en risico.

3.

Prijs

3.1.

De met de Leverancier overeengekomen prijs is exclusief BTW, maar steeds inclusief alle (overige)
kosten

en

rechten,

belastingen,

heffingen,

adequate

verpakking,

inspecties,

keuringen,

beproevingen, certificaten, verzending, vervoer, lading en lossing, verzekeringskosten, reis-, verblijfen maaltijdkosten, kosten woon-werkverkeer, montage en dergelijke.
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3.2.

De overeengekomen prijs is vast en in geen geval aan prijsstijgingen onderhevig, ook niet indien de
prijsstijging het gevolg zou zijn van een verhoging van de kostprijs of factoren die de kostprijs
bepalen.

3.3.

Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de door de Leverancier te verrichten werkzaamheden of
te leveren diensten zullen worden uitgevoerd op basis van een dag- of uurtarief, zijn het aantal
gewerkte dagen of uren, de kosten van slijtage en afschrijving van (constructie)materieel, tijd
besteed aan voorbereiding en formaliteiten op het werkterrein, reistijd, wachttijd, kosten van
hulpmaterialen en dergelijke in het dag- of uurtarief begrepen. Voor het verrichten van
werkzaamheden buiten de door Van Halteren opgegeven werktijden als bedoeld in artikel 9.2 van
deze voorwaarden, kan uitsluitend met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van
Halteren een afwijkend dag- of uurtarief of een toeslag in rekening worden gebracht.

4.

Betaling

4.1.

De Leverancier dient te factureren in overeenstemming met het overeengekomen betalingsschema,
of, indien geen betalingsschema is overeengekomen, na (op)levering.

4.2.

De Leverancier dient op de facturen melding te maken van c.q. aan de facturen toe te voegen: (i) de
factuurnummers, (ii) de inkoopordernummers van Van Halteren, (iii) het BTW-bedrag en het BTWnummer van de Leverancier, (iv) door Van Halteren geaccordeerde dag- of urenstaten /
materiaaloverzichten (indien is overeengekomen dat te verrichten werkzaamheden worden
uitgevoerd op basis van een dag- of uurtarief), (v) een verwijzing naar de desbetreffende termijn van
het betalingsschema, (vi) het rekeningnummer van de zogenaamde G-rekening van de Leverancier
en (vii) gegevens met betrekking tot de namen, adressen en woonplaatsen van het personeel van de
Leverancier en dat van eventueel ingeschakelde onderaannemers. Facturen die niet aan
voornoemde factuurvereisten voldoen, worden door Van Halteren niet voldaan.

4.3.

Tenzij anders overeengekomen, zal betaling binnen 60 dagen na de datum van ontvangst en
goedkeuring door Van Halteren van de factuur plaatsvinden.

4.4.

Betaling kan niet worden beschouwd als goedkeuring, aanvaarding en/of oplevering van (een deel
van) de geleverde zaken en diensten.

5.

Belastingen

5.1.

De Leverancier garandeert dat alle sociale lasten, verzekeringspremies en (loon)belastingen verband
houdend met de uitvoering van de overeenkomst met Van Halteren tijdig en volledig te zullen
afdragen. De Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten en schade, rente en boetes daaronder
begrepen, van Van Halteren in verband met de niet-nakoming door de Leverancier van zijn
verplichtingen sociale lasten, verzekeringspremies en (loon)belastingen (waaronder mede begrepen
omzetbelasting) af te dragen en de Leverancier vrijwaart Van Halteren tegen aanspraken van derden
ter zake.

5.2.

Onverminderd de rechten van Van Halteren zoals bedoeld in artikel 5.1, is Van Halteren in verband
met de verplichting van de Leverancier sociale lasten, verzekeringspremies en (loon)belastingen
(waaronder mede begrepen omzetbelasting) af te dragen voor het uitvoeren van de werkzaamheden,
gerechtigd een percentage van 50% van de door de Leverancier gefactureerde bedragen (i) op een
2/12 December 2021

zogenaamde G-rekening te betalen, of (ii) rechtstreeks aan de uitvoeringsinstantie en/of de
belastingdienst te betalen. Van Halteren zal door betaling daarvan ten opzichte van de Leverancier
zijn gekweten.
5.3.

Op eerste verzoek van Van Halteren zal de Leverancier een schriftelijke verklaring betalingsgedrag
keten- of inlenersaansprakelijkheid (af te geven door de Belastingdienst) verstrekken.

6.

Levering van zaken en diensten

6.1.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de in het kader van
de overeenkomst te vervaardigen, te verkopen en/of te leveren zaken DDP (Delivery Duty Paid)
volgens de versie van de overeengekomen lNCO-terms zoals van kracht op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst.

6.2.

Het is essentieel dat binnen de overeengekomen levertijd c.q. uiterlijk op de overeengekomen
opleverdatum wordt (op)geleverd. Overschrijding doet de Leverancier zonder ingebrekestelling in
verzuim zijn.

6.3.

De Leverancier is gehouden Van Halteren tijdig en adequaat bericht te geven van het precieze
tijdstip van (op)levering en eventuele dreiging van overschrijding van de levertijd c.q. opleverdatum,
met in het geval van een eventuele dreiging van overschrijding van de levertijd c.q. opleverdatum in
ieder geval vermelding van de reden voor en verwachte duur van de overschrijding en een plan van
aanpak om de overschrijding in te lopen c.q. ongedaan te maken.

6.4.

Deelleveringen of leveringen vóór het overeengekomen tijdstip daarvan behoeven voorafgaande
schriftelijke toestemming van Van Halteren.

6.5.

Inspectierapporten, (garantie)certificaten (waaronder begrepen maar beperkt tot CE-certificaten),
veiligheidsinformatiebladen, paklijsten, instructieboeken, handleidingen, onderhoudsinstructies, (as
built) tekeningen, lijsten met reserveonderdelen en dergelijke dienen tegelijkertijd met of
voorafgaande aan de levering van de zaken en/of de diensten aan Van Halteren te worden verstrekt.

6.6.

De levering geldt slechts als voltooid indien het overeengekomene geheel en overeenkomstig de
overeenkomst is (op)geleverd.

6.7.

De in de artikelen 7:761 BW en 7:23 BW vermelde (verjarings)termijnen zullen als volgt worden
aangepast: (i) zodra Van Halteren een gebrek heeft ontdekt waarvan op dat moment vaststaat dat
het een gebrek betreft, zal Van Halteren de Leverancier daarvan binnen 12 maanden nadat het
gebrek vaststaat, op de hoogte stellen, en (ii) rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die
de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak of het opgeleverde niet aan de
overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 5 jaar na de overeenkomstig sub (i) gedane
kennisgeving, dan wel, indien dit later is, na afloop van de termijn die de Leverancier is gegund om
de tekortkoming of het gebrek weg te nemen.

7.

Ter beschikking stellen van personeel

7.1.

Werkzaamheden door aan Van Halteren ter beschikking gesteld personeel worden uitgevoerd onder
leiding en toezicht van Van Halteren.

7.2.

De Leverancier garandeert dat het (opleidings)niveau, de kennis en ervaring van ter beschikking
gesteld personeel (waaronder het in voldoende mate beheersen van de Nederlandse en Engelse taal
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in woord en geschrift) ten minste voldoende is voor het uitvoeren van de door Van Halteren
opgegeven werkzaamheden.
7.3.

De Leverancier garandeert dat ter beschikking gesteld personeel voldoet aan alle toepasselijke weten regelgeving en de gedrags- en veiligheidscodes zoals die gelden bij Van Halteren en op het
werkterrein ter plaatse waarvan de werkzaamheden worden uitgevoerd.

7.4.

Tijdens de periode dat de Leverancier personeel aan Van Halteren ter beschikking stelt, zal de
Leverancier ter beschikking gesteld personeel niet tijdelijk of permanent vervangen zonder
voorafgaande toestemming van Van Halteren, tenzij de vervanging het gevolg is van een
omstandigheid die buiten zijn invloedssfeer ligt.

7.5.

Van Halteren is gerechtigd om ter beschikking gesteld personeel te laten vervangen indien Van
Halteren dat met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden wenselijk of nodig acht, in welk
geval de Leverancier het desbetreffende personeelslid binnen 2 (twee) werkdagen zal vervangen,
zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen.

7.6.

Tenzij anders overeengekomen, is de Leverancier uitsluitend gerechtigd tot een vergoeding voor
daadwerkelijk door ter beschikking gesteld personeel aan de werkzaamheden bestede tijd.

8.

Wijzigingen en meerwerk

8.1.

De Leverancier zal zonder schriftelijke toestemming of schriftelijk verzoek van Van Halteren geen
wijzigingen aanbrengen in het ontwerp of de specificaties.

8.2.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Halteren is de Leverancier niet
gerechtigd meerwerk te verrichten. Enig meerwerk dat door de Leverancier is verricht zonder de van
Van Halteren benodigde voorafgaande schriftelijke toestemming zal door Van Halteren niet
behoeven te worden vergoed.

8.3.

De Leverancier is te allen tijde gehouden door Van Halteren gewenste en technisch mogelijke
wijzigingen in of aanvullingen op overeengekomen zaken of diensten aan te brengen of te leveren.

8.4.

Wijzigingen en aanvullingen zullen niet leiden tot verhoging van de overeengekomen prijs of
verlenging van de overeengekomen levertijd behoudens indien en voor zover zulks redelijk is en Van
Halteren een voorstel tot verhoging van de overeengekomen prijs en/of verlenging van de
overeengekomen levertijd schriftelijk heeft aanvaard.

8.5.

Van Halteren is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen
indien uitvoering van de door haar gewenste wijzigingen of aanvullingen niet op voor haar
aanvaardbare condities mogelijk blijkt. In dat geval is Van Halteren slechts gehouden tot vergoeding
aan de Leverancier van de pro rata prijs voor de aantoonbaar geleverde diensten of zaken.

9.

Planning

9.1.

De Leverancier is verplicht zich te voegen naar de werktijden en de planningen – en eventuele
wijzigingen daarin – van Van Halteren en dient zijn werkzaamheden zo in te richten, dat verstoring
van de werkzaamheden van Van Halteren of derden niet of nauwelijks plaats heeft.

9.2.

Het is de Leverancier slechts toegestaan zijn werkzaamheden buiten de door Van Halteren
opgegeven werktijden uit te (doen) voeren indien noodzakelijk en na daartoe verkregen
voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Halteren.
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10.

Hulpmateriaal, gereedschappen, nutsvoorzieningen

10.1. De Leverancier draagt zelf zorg voor de nodige hulpmaterialen en gereedschappen, werkkleding en
veiligheidsmiddelen daaronder begrepen, en draagt daarvan de kosten.
10.2. Indien door of vanwege Van Halteren hulpmaterialen en gereedschappen, veiligheidsmiddelen, gas,
elektriciteit, licht of water ter beschikking wordt gesteld, is Van Halteren gerechtigd de kosten
daarvan aan de Leverancier in rekening te brengen. Het gebruik van door Van Halteren ter
beschikking gestelde hulpmaterialen en gereedschappen, veiligheidsmiddelen en nutsvoorzieningen
geschiedt voor eigen risico van de Leverancier.

11.

Verpakking en transport

11.1. De door de Leverancier te leveren zaken dienen in overeenstemming met de instructies van Van
Halteren van labels te worden voorzien en deugdelijk te worden verpakt overeenkomstig de vereisten
die gelden voor transport en op de plaats van bestemming. De zaken dienen zo te worden verpakt
dat schade of verlies tijdens transport wordt voorkomen.
11.2. Verpakkingsmateriaal zal op eerste verzoek van Van Halteren door de Leverancier worden
teruggenomen.

12.

Inlichtingen, specificaties, ontwerp, tekeningen

12.1. De Leverancier staat in voor de juistheid van de inlichtingen, ontwerpen, specificaties, tekeningen en
berekeningen, die door Van Halteren zijn verstrekt.
12.2. De Leverancier dient alle inlichtingen, ontwerpen, specificaties, tekeningen en berekeningen, die
door Van Halteren zijn verstrekt, te controleren en Van Halteren van de resultaten van de controle op
de hoogte te stellen. De Leverancier is gehouden Van Halteren in kennis te stellen van fouten,
tekortkomingen en/of gebreken in de door Van Halteren verstrekte inlichtingen, ontwerpen,
specificaties, tekeningen en berekeningen, waaronder fouten, tekortkomingen en/of gebreken met
betrekking tot opgegeven hoeveelheden of een onvolledige meetstaat. De Leverancier zal in geen
enkel opzicht ontheven zijn van enige verplichting met betrekking tot de uitvoering van de
overeenkomst indien enigerlei inlichting verkregen van Van Halteren of anderszins onjuist of
onvolledig blijkt te zijn.
12.3. De Leverancier zal tijdig en bij de eerst mogelijke gelegenheid alle toepasselijke compliance
certificaten of goedkeuring van ontwerpen van bevoegde instanties aanvragen en verkrijgen.
12.4. Op eerste verzoek van Van Halteren zal de Leverancier alle tekeningen, berekeningen,
werktuig)bouwkundige constructie – en berekeningswerkzaamheden (engineering), ontwerp, bestek
en uitvoeringsdocumentatie vooraf ter goedkeuring aan Van Halteren voorleggen.
12.5. De Leverancier draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten, tekortkomingen of gebreken in
de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, (werktuig)bouwkundige constructie- en
berekeningswerkzaamheden

(engineering),

ontwerp,

bestek

en

uitvoeringsvoorschriften.

Goedkeuring door Van Halteren ontheft de Leverancier niet van enige verplichting of
aansprakelijkheid.
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13.

Uitvoering en oplevering

13.1. Op verzoek van Van Halteren is de Leverancier gehouden Van Halteren een productie- of
uitvoeringsplanning aan te leveren, voortgangsrapportages te overleggen en/of medewerking te
verlenen aan voortgangscontrole door of vanwege Van Halteren.
13.2. Op verzoek van Van Halteren is de Leverancier gehouden voorafgaand aan de uitvoering van de
werkzaamheden een gedetailleerde werkplanning met een beschrijving van de volgorde, duur en
tijdsindeling van de werkzaamheden op te stellen en ter goedkeuring aan Van Halteren voor te
leggen. De aldus goedgekeurde werkplanning maakt deel uit van de overeenkomst. Afwijkingen van
de werkplanning zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van
Halteren.
13.3. De uitvoering van werkzaamheden moet zodanig zijn dat de voltooiing daarvan uiterlijk op de
overeengekomen (op)leverdatum verzekerd is.
13.4. De Leverancier garandeert dat de werkzaamheden zorgvuldig zullen worden uitgevoerd en in
overeenstemming met (i) de algemeen aanvaarde normen van goed en deugdelijk werk en zonder
fouten, tekortkomingen en gebreken, (ii) de overeengekomen functionele en technische specificaties,
(iii) de overeengekomen kwaliteit, hoeveelheden en beschrijving van de zaken en/of diensten, (iv)
algemeen in de industrie geldende standaarden en (v) toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
in voorkomende gevallen de relevante normen neergelegd in de Allied Quality Assurance
Publications zoals uitgegeven door de NAVO. Van een voorkomend geval in voormelde zin is onder
meer sprake indien werkzaamheden worden verricht aan/ten behoeve van zaken bestemd voor (de
luchtmacht, krijgsmacht, marine en/of marechaussee van) Defensie.
13.5. De Leverancier zal uitsluitend gekwalificeerd personeel inzetten dat beschikt over de benodigde
kennis en expertise voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
13.6. De Leverancier draagt zorg voor het verkrijgen van alle voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde vergunningen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
13.7. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.6 van deze voorwaarden, is door de Leverancier uitgevoerd
werk slechts opgeleverd indien en in zoverre het werk door of vanwege Van Halteren is opgenomen
en goedgekeurd.
13.8. Opname van het door de Leverancier uitgevoerde werk vindt plaats op de door of vanwege Van
Halteren voorgeschreven data en tijdstippen. De opname zal door of vanwege Van Halteren in een
daartoe bestemd opleverings- c.q. afleverformulier worden vastgelegd. De Leverancier is gehouden
de in voornoemd formulier opgenomen tekortkomingen en/of gebreken kosteloos binnen 30 dagen te
herstellen.
13.9. Het werk geldt pas als opgeleverd nadat het uitdrukkelijk door Van Halteren is aanvaard.
Ingebruikname, inbezitneming c.q. het uitblijven van protest zullen niet als aanvaarding van het werk
worden aangemerkt.
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14.

Verbod van uitbesteding

14.1. Het is de Leverancier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Halteren verboden de
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of uit te besteden,
dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten.
14.2. Toestemming van Van Halteren ontheft de Leverancier niet van enige verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor de door hem ingeschakelde (onder)aannemers of andere derden.

15.

Keuring

15.1. Van Halteren is gerechtigd te allen tijde — mitsdien ook tussentijds — alle door de Leverancier te
leveren zaken en/of diensten te (doen) inspecteren, (doen) keuren en/of (doen) beproeven ongeacht
de plaats waar de betrokken zaken zich bevinden of de betrokken diensten worden verricht.
15.2. Inspectie, keuring, beproeving, afname en/of betaling door of vanwege Van Halteren ontheffen de
Leverancier niet van enige verplichting of aansprakelijkheid.

16.

Risico en eigendomsovergang

16.1. De

Leverancier

garandeert

dat

de

te

leveren

zaken

onbezwaard

en

vrij

zijn

van

eigendomsvoorbehoud of beslag.
16.2. Personeel van de Leverancier werkt, ook op locaties van Van Halteren, voor rekening en risico van
de Leverancier. Zaken van de Leverancier zijn, ook op locaties van Van Halteren, voor zijn rekening
en risico.
16.3. Te leveren zaken en/of zaken waaraan diensten worden verricht zijn tot de voltooiing van de
(op)levering als bedoeld in artikel 6.6 c.q. artikel 13.7 van deze voorwaarden voor rekening en risico
van de Leverancier. De eigendom van de te leveren zaken gaat in alle gevallen over op Van Halteren
zodra deze zaken zijn afgeleverd op de overeengekomen dan wel de door Van Halteren
aangewezen plaats van bestemming.
16.4. Indien door Van Halteren enige betaling wordt gedaan voor levering of oplevering gaat de eigendom
van de aan die betaling toe te rekenen zaken en/of reeds bij de Leverancier aanwezige onderdelen
of materialen ten behoeve van die zaken (tezamen te noemen: zaken) op het moment van betaling
over op Van Halteren. De Leverancier is verplicht de betreffende bij hem nog aanwezige zaken ten
behoeve van Van Halteren te identificeren en identificeerbaar te houden. De Leverancier geldt voor
de bij hem aanwezige zaken van Van Halteren als houder voor Van Halteren. De Leverancier zal de
bij hem aanwezige zaken tot het moment van (op)levering adequaat en bij een respectabele
verzekeringsmaatschappij verzekeren.

17.

Intellectuele eigendomsrechten

17.1. De Leverancier garandeert dat (het gebruik van) het geleverde geen inbreuk maakt op enig recht van
intellectuele eigendom. Hij zal Van Halteren te dier zake vrijwaren tegen aanspraken van derden en
daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende schade en kosten van Van Halteren voor zijn
rekening nemen.
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17.2. Tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen, berekeningen, werkwijze, gereedschappen
etcetera, die door Van Halteren worden verstrekt of in opdracht van Van Halteren of in verband
daarmee door of vanwege de Leverancier worden gemaakt en de intellectuele eigendomsrechten
met betrekking daartoe komen uitsluitend toe aan Van Halteren die ook als maker en ontwerper zal
worden aangemerkt, alles ongeacht of een en ander separaat aan Van Halteren in rekening wordt
gebracht. De Leverancier zal de genoemde eigendomsrechten voor zover nodig en mogelijk aan Van
Halteren overdragen en al datgene doen dat nodig of dienstig is om Van Halteren gerechtigd te doen
zijn als hier bedoeld.
17.3. De Leverancier garandeert dat hij noch enige andere derde (persoon) aanspraak zal maken op
persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de hiervoor bedoelde intellectuele eigendomsrechten en
dat hij alles in het werk zal stellen dat de rechthebbende(n) op alle desbetreffende
persoonlijkheidsrechten nadrukkelijk afstand daarvan doen.

18.

Geheimhouding

18.1. De Leverancier is gehouden alle van Van Halteren afkomstige bedrijfs- en technische informatie en
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te zijner kennis gekomen of ontwikkelde
informatie geheim te houden. Dergelijke vertrouwelijke informatie (i) zal door de Leverancier niet
worden verspreid c.q. aan derden (waaronder mede begrepen personeelsleden van de Leverancier,
tenzij zij van de desbetreffende vertrouwelijke informatie voor de uitvoering van hun werkzaamheden
kennis moeten nemen) worden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van Van Halteren, (ii) zal
door de Leverancier niet worden vermenigvuldigd of gebruikt voor een ander doel dan voor de
uitvoering van de overeenkomst, (iii) blijft te allen tijde eigendom van Van Halteren en (iv) zal voor
rekening en risico van de Leverancier op eerste verzoek van Van Halteren of na uitvoering van de
overeenkomst aan Van Halteren worden geretourneerd.
18.2. De Leverancier zal dezelfde geheimhoudingsverplichting opleggen aan zijn personeel en derden die
kennis nemen van de vertrouwelijke informatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
en garandeert dat dat personeel en die derden de verplichtingen ter zake zullen naleven.

19.

Werkterrein

19.1. De Leverancier wordt geacht geheel op de hoogte te zijn van de situatie op het werkterrein waarop
de Leverancier werkzaamheden dient te verrichten en te beschikken over alle gegevens
dienaangaande welke benodigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
19.2. De Leverancier moet toestaan dat door Van Halteren of derden op het werkterrein werkzaamheden
worden verricht ten behoeve van Van Halteren en dient hiertoe alle en onbeperkte toegang en
gelegenheid te geven.
19.3. De Leverancier dient het werkterrein vrij te houden van afvalmateriaal en vuilnis en na oplevering
van het werk het werkterrein in een schone en ordentelijke staat achter te laten.
19.4. Van Halteren is niet gehouden het werkterrein, de zich op het werkterrein bevindende zaken welke
ten behoeve van Van Halteren ingevolge de overeenkomst worden vervaardigd en aan Van Halteren
worden verkocht en geleverd, alsmede hulpmateriaal en gereedschappen, te bewaken of te
beschermen.
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19.5. Alleen personeel waarvan de gegevens – initialen, naam, geboortedatum, adres, functie en datum
waarop de desbetreffende persoon is aangesteld – zijn geregistreerd op een daartoe bestemd
formulier dat een dag voor het begin van een werkweek aan Van Halteren is overhandigd, wordt tot
het werkterrein toegelaten. Personeel van de Leverancier of door hem ingeschakeld personeel zal
zich op eerste verzoek van Van Halteren moeten identificeren. De desbetreffende personen zullen
Van Halteren toestaan om van

hun identificatiedocumenten en

eventuele

verblijfs- en

werkvergunningen kopieën te maken en te bewaren.
19.6. Indien een ter beschikking gesteld personeelslid of te werk gestelde arbeidskracht van de
Leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst misdraagt of indien een andere
omstandigheid zich voordoet als gevolg waarvan Van Halteren een ter beschikking gesteld
personeelslid of te werk gestelde arbeidskracht niet kan handhaven, is Van Halteren gerechtigd om
dit personeelslid / deze arbeidskracht met onmiddellijke ingang van het werkterrein ter plaatse
waarvan de werkzaamheden worden uitgevoerd, te verwijderen en het desbetreffende personeelslid
/ de desbetreffende arbeidskracht iedere verdere toegang te ontzeggen.

20.

Orde, veiligheid en milieu

20.1. De Leverancier en zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden zijn gehouden de van
overheidswege vastgestelde veiligheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen en zich overigens te
voegen naar de ter plaatse waar het werk wordt uitgevoerd geldende reglementen, instructies en
aanwijzingen met betrekking tot de orde, veiligheid, milieu en controle. De kosten voor maatregelen
die de Leverancier in dit verband moet maken, komen voor rekening van de Leverancier.
20.2. Indien zich op het werkterrein ter plaatse waarvan de Leverancier de werkzaamheden uitvoert een
ongeval of milieu-incident voordoet, zal de Leverancier Van Halteren daarvan onverwijld in kennis
stellen.

21.

Garantie

21.1. De Leverancier garandeert dat geleverde zaken en diensten van eerste klas ontwerp, constructie,
uitvoering, materiaal, samenstelling, kwaliteit en conform de eisen van goed en deugdelijk werk zijn,
in overeenstemming met tekeningen, overige documentatie en de door Van Halteren gehanteerde
normen en specificaties, geschikt voor het beoogde gebruik, veilig en conform eventuele
overheidsvoorschriften, -normen en -richtlijnen.
21.2. Met een garantietermijn onder de overeenkomst wordt gedoeld op een termijn waarbinnen de
Leverancier verplicht is voor eigen rekening zorg te dragen voor herstel van fouten, tekortkomingen
c.q. gebreken of herlevering, ongeacht de oorzaak van de fout, tekortkoming c.q. het gebrek en
onverminderd de aansprakelijkheid overigens van de Leverancier ingevolge de overeenkomst.
21.3. Indien de overeenkomst geen langere garantietermijn vermeldt, bedraagt de garantietermijn
12 maanden na de levering van zaken en 24 maanden na levering van diensten.
21.4. Indien geleverde zaken en/of diensten op grond van dit artikel worden hersteld of opnieuw worden
geleverd, zal de volledige garantietermijn vanaf herstel c.q. herlevering opnieuw gaan lopen.
21.5. De Leverancier draagt (hierbij) alle rechten onder garanties verstrekt door fabrikanten of leveranciers
van de Leverancier over aan Van Halteren. Van Halteren geeft (hierbij) toestemming aan de
9/12 December 2021

Leverancier om een beroep te doen op deze garantieverplichtingen, voor zover nodig om aan zijn
eigen verplichtingen jegens Van Halteren op grond van dit artikel 21 te voldoen.

22.

Verbod op overdracht / verrekening

22.1. Het is de Leverancier behoudens schriftelijke toestemming van Van Halteren verboden om zijn
vorderingen op Van Halteren over te dragen aan derden of te bezwaren.
22.2. Van Halteren is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Leverancier verschuldigd is, te verrekenen met
al hetgeen – al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling – de Leverancier of aan de
Leverancier gelieerde vennootschappen aan Van Halteren verschuldigd is/zijn.

23.

Aansprakelijkheid

23.1. De Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten en schade, die het gevolg zijn van enige
tekortkoming van de Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen, alsmede voor alle schade
welke

door

de

Leverancier,

zijn

werknemers,

door

hem

ingeschakelde

personen

en

vennootschappen en/of door tekortkomingen in door hem geleverde zaak of te leveren zaken wordt
toegebracht. De Leverancier zal Van Halteren te dier zake vrijwaren voor alle nadelige gevolgen in
verband met aanspraken van derden.
23.2. De aansprakelijkheid van Van Halteren jegens de Leverancier voor gevolgschade is steeds
uitgesloten. Onder gevolgschade in dit artikel wordt in elk geval verstaan: winstderving,
productieverlies, gebruiksverlies, inkomstenderving en bedrijfs- of stagnatieschade.

24.

Opschorting, ontbinding, beëindiging

24.1. Van Halteren is bevoegd haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen (hierna: beëindigen) door middel
van een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien en zodra de
Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Van Halteren,
alsmede ingeval van surseance van betaling of faillissement van de Leverancier, beslag op (een deel
van) diens bedrijfseigendommen of goederen en stillegging of liquidatie van diens onderneming.
Alsdan is Van Halteren slechts gehouden tot vergoeding aan de Leverancier van de pro rata prijs
voor de reeds geleverde diensten of zaken, doch alleen in zoverre de geleverde diensten Van
Halteren ook werkelijk tot nut strekken en/of Van Halteren de geleverde zaken wenst te behouden,
een en ander onverminderd het recht van Van Halteren op schadevergoeding.
24.2. Indien en zodra de Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens
Van Halteren is Van Halteren naast de in het vorige lid genoemde bevoegdheid, gerechtigd om de
Leverancier te bevelen zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te staken, de Leverancier te
bevelen het werkterrein van Van Halteren (of het werkterrein van derden ter plaatse waarvan de
werkzaamheden door de Leverancier worden uitgevoerd) te ontruimen en te verlaten, alsmede
zodanige maatregelen, waaronder het inschakelen van een derde, voor rekening en risico van de
Leverancier te treffen als Van Halteren voor de vlotte totstandkoming van het werk dienstig acht. In
die gevallen zal Van Halteren de reeds verrichte leveringen en prestaties opnemen en in overleg met
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de Leverancier in een opnameformulier opmaken, met vermelding van de geleverde hoeveelheden,
hun (geschatte) waarde en een overzicht van de gebreken. De Leverancier is aansprakelijk voor alle
kosten en schade als gevolg van het nemen van deze maatregelen door Van Halteren.
24.3. Van niet tijdige voldoening als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is tevens sprake indien
achterstand ontstaat op door Van Halteren ontvangen of voorgeschreven planningen of indien het
onder de gegeven omstandigheden de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat vertraging zal
optreden in de uitvoering van enige (deel)verplichting ingevolge de overeenkomst.
24.4. Ingeval Van Halteren of de Leverancier langer dan 30 dagen door overmacht verhinderd is de
overeenkomst na te komen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een
schriftelijke verklaring te beëindigen tegen vergoeding aan de Leverancier van de pro rata prijs voor
de reeds geleverde diensten of zaken, doch alleen in zoverre de geleverde diensten Van Halteren
ook werkelijk tot nut strekken en/of Van Halteren de geleverde zaken wenst te behouden.
24.5. Buiten de hiervoor genoemde gevallen heeft Van Halteren de bevoegdheid om de overeenkomst te
allen tijde te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring tegen vergoeding van de pro rata
prijs voor de aantoonbaar reeds geleverde diensten of zaken en indien de Leverancier aantoont
daardoor schade te hebben geleden, vergoeding van deze schade tot een maximum van 5% van de
resterende overeengekomen prijs. Iedere aanspraak van de Leverancier op nadere aanvullende of
vervangende schadevergoeding is uitgesloten.

25.

Verzekeringen

25.1. De Leverancier dient de ingevolge de overeenkomst ten behoeve van Van Halteren vervaardigde, te
verkopen en te leveren zaken en diensten deugdelijk te verzekeren, waaronder begrepen het sluiten
en in stand houden van (i) een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met dekking voor lichamelijk
letsel

en/of

dood

van

personeel,

zaak-

en

vermogensschade,

(ii)

een

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, (iii) een motorrijtuigenverzekering (met dekking voor
inzittenden) en (iv) alle andere verzekeringen die de Leverancier onder de toepasselijke wet- en
regelgeving dient af te sluiten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de Leverancier
Van Halteren als medeverzekerde in de verzekering op te nemen en dient te worden bedongen dat
medeverzekerden onder de verzekering ten opzichte van elkaar als derden moeten worden
beschouwd.
25.2. Indien de overeenkomst betrekking heeft op ontwerp- en/of (werktuig)bouwkundige constructie – en
berekeningswerkzaamheden (engineering), transport en/of aanneming van werk, zal door de
Leverancier een CAR-verzekering (Construction All Risk) worden gesloten en in stand worden
gehouden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de Leverancier Van Halteren als
medeverzekerde in de CAR-verzekering op te nemen en dient te worden bedongen dat
medeverzekerden onder de verzekering ten opzichte van elkaar als derden moeten worden
beschouwd.
25.3. De Leverancier verstrekt aan Van Halteren onverwijld schriftelijk bewijs van het bestaan en de
inhoud van de hiervoor genoemde verzekeringen. Op eerste verzoek van Van Halteren zal de
Leverancier bescheiden overleggen waaruit blijkt dat de verschuldigde premies zijn voldaan.
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26.

Geschillen en toepasselijk recht

26.1. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
rechter te Rotterdam.
26.2. Op de relatie tussen Van Halteren en de Leverancier, waaronder de overeenkomst, is Nederlands
recht

van

toepassing.

De

toepasselijkheid

voor

het

VN-verdrag

inzake

internationale

koopovereenkomsten van roerende zaken uit 1980 (ook wel aangeduid als Weens Koopverdrag)
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
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