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TOELICHTING

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle rechtsverhoudingen met LSNED en zijn als volgt opgebouwd:

 Algemene inkoopvoorwaarden voor levering van zaken, aanneming van werken en
 inhuur van diensten.

 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere aanvraag, aanbieding en overeenkomst tussen LSNED 
en de wederpartij.

 Hoofdstuk 2: Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit hoofdstuk 1 van toepassing zijn op levering van zaken.

 Hoofdstuk 3: Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit hoofdstuk 1 van toepassing zijn op aanneming van werken. 

 Hoofdstuk 4: Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit hoofdstuk 1 van toepassing zijn op inhuur van diensten. 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 Hoofdovereenkomst:  de overeenkomst tussen LSNED en haar opdrachtgever
 
 LSNED:   de Stichting LSNED Leidingenstraat Nederland (KVK-nummer: 41150304)

 Opdracht: de opdracht door LSNED aan de wederpartij tot het leveren van zaken, diensten of het buiten 
dienstbetrekking tot stand te brengen en op te leveren van een werk van stoffelijke aard 

 Opdrachtgever: de opdrachtgever van LSNED

 Overeenkomst:  de overeenkomst tussen LSNED en de wederpartij
 
 Partijen:  LSNED en de wederpartij tezamen

 Prestatie: de door de wederpartij te leveren zaken of diensten of op te leveren werk

 Wederpartij:  de natuurlijke persoon en/of (publiekrechtelijke of privaatrechtelijke) rechtspersoon waarbij LSNED 
zaken of diensten betrekt of anderszins een opdracht verstrekt.
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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN ZAKEN,  
AANNEMING VAN WERKEN EN INHUUR VAN DIENSTEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

I.1 Toepasselijkheid en rangregeling
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

offerteaanvragen,	offertes,	orders	en	overeenkomsten	tussen	
LSNED	en	de	wederpartij.	

2. Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde 
zijn voor LSNED slechts bindend indien en voor zover LSNED zich 
uitdrukkelijk	en	schriftelijk	met	genoemde	afwijkingen	akkoord	
heeft	verklaard.

3.		 Aan	eventueel	tussen	partijen	overeengekomen	afwijkingen	van	
deze	algemene	voorwaarden	kan	de	wederpartij	geen	rechten	
ontlenen	voor	toekomstige	overeenkomsten.

4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze 
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk verworpen. 
Algemene	voorwaarden	van	de	wederpartij	hebben	geen	
gelding op de rechtsverhoudingen met LSNED, tenzij 
uitdrukkelijk overeengekomen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene 
voorwaarden	nietig	zijn	of	vernietigd	mochten	worden,	blijven	
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van 
toepassing.

6. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen in de 
overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, prevaleren 
de bepalingen in de overeenkomst. Bij  tegenstrijdigheden in 
deze algemene voorwaarden tussen bepalingen in Hoofdstuk 1: 
Algemene Bepalingen en de andere hoofdstukken, prevaleren 
de bepalingen van de andere hoofstukken. 

I.2 Opdracht 
1.	 Uitsluitend	door	een	schriftelijke	opdracht	of	opdracht-

bevestiging	door	LSNED	komt	een	overeenkomst	tot	stand.	
Een	offerteaanvraag	bindt	LSNED	niet	en	geldt	slechts	tot	
uitnodiging	aan	de	wederpartij	tot	het	uitbrengen	van	een	
offerte.	

2.	 Alle	handelingen	die	de	wederpartij	verricht	voorafgaand	aan	
de totstandkoming van een overeenkomst met LSNED zijn voor 
rekening	en	risico	van	de	wederpartij.

3.	 De	wederpartij	mag	en	kan	geen	van	haar	rechten	en	plichten	
die volgen uit de overeenkomst met LSNED overdragen aan 
een	derde,	tenzij	LSNED	hiertoe	schriftelijk	toestemming	
heeft	verleend.	Wordt	toestemming	verleend	dan	draagt	de	
wederpartij	er	zorg	voor	dat	de	algemene	voorwaarden	ook	van	
toepassing zijn op de rechtsverhouding met de derde.

I.3 Facturatie en betaling
1.	 Betaling	ontslaat	de	wederpartij	niet	van	enige	garantie	en/of	

aansprakelijkheid waartoe zij volgens de opdracht of volgens 
de wet gehouden is en houdt op geen enkele wijze een afstand 
van	recht	of	een	goedkeuring	van	een	geleverde	prestatie	door	
LSNED in.

2.  LSNED behoudt zich het recht voor betalingen geheel of 
gedeeltelijk	op	te	schorten	wanneer	blijkt	dat	de	wederpartij	
op	enigerlei	wijze	niet	voldoet	aan	haar	verplichtingen	of	dreigt	
te	kort	te	schieten	in	het	voldoen	van	haar	contractuele	en/of	
wettelijke	verplichtingen,	zonder	dat	een	ingebrekestelling	door	
LSNED of gerechtelijke tussenkomst is vereist. 

3.	 LSNED	is	te	allen	tijde	gerechtigd	bedragen	die	zij	te	eniger	
tijd	van	de	wederpartij	zal	hebben	te	vorderen,	te	verrekenen	
met	bedragen	die	zij	te	eniger	tijd	aan	wederpartij	zal	zijn	
verschuldigd. 

4. LSNED hanteert terzake onbetwiste facturen een 
betalingstermijn	van	dertig	dagen	na	ontvangst	van	de	originele	
factuur, echter zullen facturen niet eerder worden voldaan 
dan	dertig	dagen	na	de	datum	waarop	de	door	de	wederpartij	
verrichte	prestatie	volledig	is	uitgevoerd	en	door	LSNED	is	
geaccepteerd, of zoveel langer of korter als overeengekomen 
tussen	partijen	in	de	overeenkomst.	

5.	 Indien	facturen	onjuist	zijn	opgesteld	of	ingediend,	heeft	LSNED	
het recht deze facturen te weigeren, onbetaald te laten en met 
opgaaf	van	redenen	aan	de	wederpartij	terug	te	zenden.	

I.4  Termijnen
1.	 De	wederpartij	is	van	rechtswege	in	verzuim	nadat		fatale	

termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de 
desbetreffende	prestatie	zijn	verstreken	en	de	desbetreffende	
prestatie	niet	of	niet	volledig	is	uitgevoerd.

2.	 De	wederpartij	stelt	LSNED	schriftelijk	tijdig	en	met	opgaaf	
van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de 
maatregelen	die	de	wederpartij	zal	treffen	om	de	vertraging	
zoveel mogelijk te beperken.

I.5  Tekortkomingen
1.  Iedere tekortkoming in de nakoming van één of meer van de 

verplichtingen	van	de	wederpartij	geeft	LSNED	het	recht	de	
overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst	geheel	of	gedeeltelijk	te	beëindigen	en/of	
de	wederpartij	te	verplichten	de	schade	die	LSNED	lijdt	te	
vergoeden. 

2. Deze rechten gelden ongeacht de ernst van de tekortkoming 
van	de	wederpartij	en	onverminderd	andere	rechten	van	LSNED	
in verband met de tekortkoming, behoudens in die gevallen 
waarin	beëindiging	en/of	schadevergoeding	naar	maatstaven	
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

I.6  Ontbinding
1. LSNED is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling 

en/of	voorafgaande	rechterlijke	tussenkomst,	geheel	of	
gedeeltelijk te ontbinden, indien:

	 •	de	wederpartij	een	besluit	tot	ontbinding	van	de	
rechtspersoon	of	onderneming	heeft	genomen	dan	wel	zij	
haar	bedrijfsvoering	stillegt;

	 •	de	zeggenschap	bij	een	ander	komt	te	rusten	dan	ten	tijde	van	
het	sluiten	van	de	overeenkomst;

	 •	ten	aanzien	van	de	wederpartij	faillissement	is	aangevraagd	
dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance 
van betaling is aangevraagd of verleend, dan wel zij aan haar 
crediteuren	een	onderhands	akkoord	aanbiedt;

	 •	de	wederpartij	fuseert,	splitst	of	op	enigerlei	wijze	(een	deel	
van)	haar	bedrijf	overdraagt;

 • beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen van de 
wederpartij	of	zij	haar	bedrijfsvoering	stillegt;

	 •	de	wederpartij	in	een	situatie	van	overmacht	verkeert	
gedurende	meer	dan	tien	dagen;

	 •	er	gronden	zijn	te	vrezen	dat	de	wederpartij	tekort	zal	schieten	
in	de	nakoming	van	haar	verplichtingen	jegens	LSNED	of	enige	
andere	vergelijkbare	situatie.

 Hetzelfde geldt als sprake is van dreiging van één van de 
voornoemde	situaties.
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2.	 LSNED	kan	in	dat	geval	de	overeenkomst	eenzijdig	beëindigen	
via	een	schriftelijke	kennisgeving.

3. Ingeval van ontbinding door LSNED als bedoeld in lid 1 is zij 
geen	vergoeding	verschuldigd	aan	de	wederpartij	voor	de	
prestatie	die	niet	door	de	wederpartij	is	verricht.	Eventuele	aan	
de	wederpartij	verrichte	onverschuldigde	betalingen,	betaalt	de	
wederpartij	per	omgaande	terug	aan	LSNED,	vermeerderd	met	
wettelijke	rente	vanaf	de	dag	waarop	dit	is	betaald.

4.	 LSNED	is	niet	tegenstaande	een	door	de	wederpartij	gehanteerd	
cessie-	of	verpandingsverbod	gerechtigd	haar	vorderingen	op	de	
wederpartij	aan	een	derde	te	verpanden	of	over	te	dragen.	

I.7  Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-

rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit 
de	overeenkomst,	berusten	bij	LSNED.	De	wederpartij	draagt	
deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – door het 
sluiten van iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van 
toepassing	zijn	om	niet	over	aan	LSNED.	De	wederpartij	zal	op	
eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen 
van de overdracht en zal hiertoe een door LSNED te overleggen 
schriftelijke	akte	op	eerste	verzoek	ondertekenen.	

2.	 Onder	resultaat	als	bedoeld	in	lid	1	van	dit	artikel,	wordt	
verstaan al hetgeen in het kader van de overeenkomst tot stand 
wordt	gebracht	ongeacht	of	de	wederpartij	daarbij	gebruik	
maakt	van	enige	bijdrage	van	LSNED	en/of	derden.

3.	 De	wederpartij	doet	voor	zover	mogelijk	afstand	van	alle	
eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de 
overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

4.	 Tenzij	schriftelijk	anders	is	overeengekomen,	behoudt	of	
verkrijgt	de	wederpartij	geen	gebruiksrecht	met	betrekking	tot	
enig resultaat van de overeenkomst.

5. LSNED behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met 
betrekking tot ieder in het kader van de overeenkomst aan de 
wederpartij	openbaar	gemaakt	werk.	De	wederpartij	erkent	dit	
voorbehoud.

6.	 De	wederpartij	garandeert	dat	bij	het	verrichten	van	en	het	
normaal	benutten	van	de	geleverde	prestatie	en	al	hetgeen	
daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert op generlei wijze 
inbreuk zal worden gemaakt op IE-rechten van derden. De 
wederpartij	vrijwaart	LSNED	tegen	alle	aanspraken	van	derden	
dienaangaande.

7.	 In	het	geval	van	aanspraken	van	derden	zal	de	wederpartij	alles	
in het werk stellen om in overleg met LSNED te bewerkstelligen 
dat	LSNED	het	ongestoorde	gebruik	van	de	prestatie	zal	kunnen	
hebben.  

8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de in lid 
6	van	dit	artikel	genoemde	vrijwaringverplichting	geldt,	zal	
de	wederpartij	alle	schade	van	LSNED	vergoeden	inclusief	
proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke 
advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

I.8  Geheimhouding
1.	 De	wederpartij	zal	alle	gegevens	en/of	informatie	die	zij	

in het kader van de uitvoering van de opdracht verkrijgt, 
geheimhouden	en	niet	zonder	schriftelijke	toestemming	
van LSNED aan derden bekend maken of verstrekken. Zulks 
met	uitzondering	van	derden	die	door	de	wederpartij	bij	
de uitvoering van de opdracht -met toestemming van 
LSNED-	worden	ingeschakeld.	De	wederpartij	zal	met	zulke	
derden eenzelfde geheimhoudingsbeding overeenkomen 
en staat ervoor in dat deze derden zich houden aan de 
geheimhoudingsplicht.

2.	 Tekeningen,	schetsen,	alle	geschreven	informatie	en	
documenten die door LSNED ter beschikking worden gesteld 
aan	de	wederpartij	zijn	en	blijven	het	eigendom	van	LSNED	en	

mogen enkel voor de uitvoering van de overeenkomst worden 
gebruikt. 

3.		 De	wederpartij	verplicht	haar	personeel	en	de	door	haar	
ingeschakelde, al dan niet ondergeschikte, derde de 
geheimhoudingsverplichting	na	te	leven	en	staat	ervoor	in	dat	
deze	personen	die	verplichting	nakomen.

4. Bij overtreding van het geheimhoudingsbeding als bedoeld in lid 
1	van	dit	artikel	door	de	wederpartij	dan	wel	door	een	door	haar	
ingeschakelde	derde,	zal	de	wederpartij	alle	schade	die	LSNED	
ingevolge de overtreding lijdt dienen te vergoeden. 

I.9  Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.	 De	wederpartij	is	aansprakelijk	voor	alle	schade,	daaronder	

begrepen juridische kosten of opgelegde boetes, die LSNED, 
haar personeel of haar opdrachtgever direct of indirect lijdt 
door	onder	andere	het	niet,	niet-tijdige	of	niet-behoorlijk	
nakomen van de overeenkomst of schending van enige 
contractuele	of	niet-contractuele	verplichting	jegens	LSNED	
door	de	wederpartij,	haar	personeel	of	door	haar	ingeschakelde,	
al dan niet ondergeschikte, derden.

2.	 De	wederpartij	vrijwaart	LSNED,	haar	personeel	en	haar	
opdrachtgever tegen schadevorderingen wegens:

	 •	schade	aan	derden	welke	schade	de	wederpartij	heeft	
veroorzaakt;

 • schade aan materialen en andere eigendommen 
toebehorende	aan	de	wederpartij	of	aan	enige	door	de	
wederpartij	bij	de	opdracht	betrokken	persoon	of	organisatie,	
respectievelijk	aan	zaken	van	derden	waarvan	genoemde	
personen	of	de	wederpartij	houder	zijn,	evenals	alle	daaruit	
voor	genoemde	personen,	respectievelijk	voor	de	eigenaren	
van	die	zaken	voortvloeiende	gevolgschade;

	 •	letsel	(inclusief	dodelijk	letsel)	dat	de	wederpartij	of	enige	
door	de	wederpartij	bij	de	opdracht	betrokken	persoon	of	
organisatie	overkomt.	

3.	 Onder	gevolgschade	wordt	in	dit	artikel	verstaan	alle	directe	
schade, andere dan die rechtstreeks is toegebracht aan het 
door het schadevoorval beschadigde object of aan de door het 
schadevoorval gelaedeerde personen, evenals alle indirecte 
schade	(bedrijfsschade,	‘consequential	loss’)	en/of	immateriële	
schade	die	direct	respectievelijk	indirect	verband	houdt	met	het	
schadevoorval.

4.	 De	wederpartij	vrijwaart	LSNED	en	stelt	LSNED	schadeloos	voor	
de	gevolgen	van	het	niet	nakomen	van	al	haar	verplichtingen,	al	
dan	niet	wettelijk,	jegens	derden,	waaronder	zijn	begrepen	haar	
verplichtingen	naar	de	belastingdienst	en	de	bedrijfsvereniging.

I.10 Bankgarantie
1.	 LSNED	kan	van	de	wederpartij	een	bankgarantie	vereisen	ter	

zekerstelling	van	de	nakoming	van	de	verplichtingen	van	de	
wederpartij.	Deze	bankgarantie	dient	te	voldoen	aan	de	door	
LSNED gestelde vereisten en zal worden aangegaan bij een door 
LSNED aanvaarde bankinstelling. 

I.11 Toepasselijk recht en geschillen
1.		 De	rechtsverhouding	tussen	LSNED	en	de	wederpartij	wordt	

beheerst door het Nederlands recht. 
2.		 De	Rechtbank	Zeeland-West-Brabant,	locatie	Breda	is	bevoegd	

van	geschillen	tussen	partijen	kennis	te	nemen.	Terzake	zaken	
die	tot	de	competentie	van	de	kantonrechter	behoren,	is	de	
Rechtbank	Zeeland-West-Brabant,	locatie	Bergen	op	Zoom	
bevoegd	kennis	te	nemen	van	geschillen	tussen	partijen.	LSNED	
is	te	allen	tijde	gerechtigd	om	desgewenst	geschillen	voor	te	
leggen	aan	de	bevoegde	rechter	in	de	woon-	of	vestigingsplaats	
van	de	wederpartij.	

3.		 Een	geschil	dient	schriftelijk	kenbaar	te	worden	gemaakt	bij	de	
overeengekomen	contactpersoon	van	de	andere	partij.
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HOOFDSTUK 2: BEPALINGEN SPECIFIEK BETREKKING HEBBEND  
OP DE LEVERING VAN ZAKEN

II.1 Levering  
1.	 De	wederpartij	is	gehouden	ervoor	zorg	te	dragen	dat	de	zaken	

tijdig,	derhalve	zoals	in	de	overeenkomst	bepaald,	worden	
geleverd. 

2.	 Het	in	de	overeenkomst	vermelde	leveringstijdstip	is	een	fatale	
termijn	waarvan	slechts	met	schriftelijke	instemming	van	LSNED	
van kan worden afgeweken. 

3.	 De	aflevering	van	zaken	vindt	plaats,	conform		de	ten	tijde	van	
het sluiten van de overeenkomst laatstgeldende INCO terms, 
zonder verdere kosten voor LSNED op de door haar aangegeven 
plaats.

4.	 Eventuele	bescheiden,	zoals	certificaten,	instructieboeken,	
productinformatiebladen	en	dergelijke	die	behoren	tot	de	
levering,	dienen	gelijktijdig	met	de	zaken	of	eerder	te	worden	
geleverd.

5.	 Bij	niet-nakoming	van	één	van	de	in	dit	artikel	opgenomen	
bepalingen,	is	LSNED	gerechtigd	betalingen	geheel	of	
gedeeltelijk op te schorten, dan wel te verrekenen met een 
vordering	die	zij	op	de	wederpartij	heeft	of	zal	verkrijgen	
ingevolge de niet-nakoming. 

II.2 Prijs
1.	 Alle	prijzen	luiden	in	euro’s	exclusief	BTW,	tenzij	uitdrukkelijk	

anders is overeengekomen.
2. De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden 

vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de 
wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

II.3 Eigendom en risico
1. Het eigendom van de zaken gaat over naar LSNED op het 

moment	van	de	levering.	De	wederpartij	garandeert	dat	het	
volledige en onbezwaarde eigendom wordt geleverd aan LSNED 
en dat zij bevoegd is tot levering van de zaak.   

2. Het risico van de af te leveren zaken gaat eerst van de 
wederpartij	op	LSNED	over	bij	aflevering	aan	en	na	goedkeuring	
door LSNED van de zaken. 

II.4 Garantie
1.	 De	wederpartij	staat	ervoor	in	en	garandeert	dat	de	geleverde	

zaken	ten	tijde	van	de	levering	voldoen	aan	de	overeenkomst,	
aan	de	algemeen	geldende	normen	en	aan	de	voorschriften	
die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, 
doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu. De zaken 
dienen	te	voldoen	aan	de	ten	tijde	van	de	levering	geldende	

hoogste eisen van de binnen de branche geldende veiligheids- 
en	kwaliteitsnormen	c.q.	certificeringen.

2.	 Indien	en	voor	zover	in	de	overeenkomst	geen	garantieperiode	
is	bepaald,	garandeert	de	wederpartij	en	staat	deze	in	voor	de	
afwezigheid van enige zichtbare of onzichtbare gebreken aan 
de zaken gedurende vijf jaren nadat zij in gebruik zijn genomen 
door LSNED of zeven jaren nadat de zaken zijn geleverd aan 
LSNED. 

3.	 De	garantie	zal	worden	verlengd	gelijk	aan	de	periode	waarin	de	
zaken niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt 
als gevolg van een gebrek aan de zaken.

4. Indien ingevolge een gebrek een zaak is vervangen dan wel 
is	gerepareerd	door	de	wederpartij,	zal	de	garantie	terzake	
de	nieuwe	of	gerepareerde	zaak	een	nieuwe	garantieperiode	
gelden	zoals	bepaald	in	lid	2	van	dit	artikel.	Onder	de	nieuwe	
garantie	vallen	ook	die	delen	van	de	zaken	waarop	vervangen	of	
gerepareerde delen hun invloed kunnen uitoefenen.

5.	 Indien	tijdens	de	garantieperiode	een	gebrek	ontstaat	aan	een	
zaak,	is	LSNED	gerechtigd	om	de	zaak	ofwel	terug	te	zenden	en	
onmiddellijk terugbetaling van de voor die zaak gedane betaling 
te	verlangen	van	de	wederpartij	of	te	eisen	dat	de	onderhavige	
zaak wordt vervangen of kosteloos wordt hersteld door de 
wederpartij.	Indien	de	wederpartij	de	zaak	niet	op	eerste	
verzoek van LSNED vervangt of herstelt binnen de door LSNED 
gestelde	termijn,	is	LSNED	gerechtigd	hiertoe	opdracht	te	geven	
aan	een	derde.	De	wederpartij	is	alsdan	gehouden	de	kosten	die	
LSNED hiertoe maakt te vergoeden. 

II.5  Verzekeringen
1.	 De	wederpartij	zal	vanaf	het	aangaan	van	de	overeenkomst	

adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden 
gedurende de uitvoering van de overeenkomst. De 
wederpartij	zal	op	verzoek	van	LSNED	een	afschrift	van	de	
verzekeringspolissen overleggen, alsmede bewijzen van 
premiebetalingen. 

2.	 De	wederpartij	zal	het	verzekerd	bedrag	en	de	polisvoorwaarden	
gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet ten nadele 
van	LSNED	wijzigen,	tenzij	LSNED	hiervoor	haar	expliciete	en	
schriftelijke	toestemming	heeft	gegeven.

3. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van 
de	uitvoering	van	de	overeenkomst	en	waarover	de	wederpartij	
nog	niet	beschikt,	zal	de	wederpartij	afsluiten	tenminste	voor	
aanvang van de uitvoering van de overeenkomst.
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HOOFDSTUK 3: BEPALINGEN SPECIFIEK BETREKKING HEBBEND  
OP AANNEMING VAN WERKEN

III.1 Aanbiedingen
1.	 De	wederpartij	wordt	geacht	bij	het	ondertekenen	van	de	

overeenkomst volledig bekend te zijn met de aard van de 
werkzaamheden, alsmede de geldende voorwaarden waaronder 
de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en met de 
bouwplaats,	inclusief	de	daar	geldende	voorschriften	en	regels	
van LSNED en haar opdrachtgever. 

2. Na het indienen van haar prijsopgave bij LSNED kan de 
wederpartij	bij	vervolg	geen	enkele	vordering	indienen	wegens	
een misverstand over de bepalingen van de overeenkomst of 
het	ontbreken	van	dergelijke	inlichtingen.

III.2 Rangregeling
1.	 Indien	meerdere	voorwaarden,	bepalingen	en/of	bedingen	in	de	

relatie	tussen	LSNED	en	wederpartij	van	toepassing	zijn,	zal	de	
volgende rangorde worden aangehouden:

	 1.		de	overeenkomst;
 2.  het (hoofd)bestek en tekeningen en de daarin opgenomen 

administratieve	bepalingen,	echter	met	uitzondering	van	de	
UAV	en/of	UAVTI;

 3.  de algemene voorwaarden van de aanbesteder van het werk, 
zijnde	LSNED	dan	wel	haar	opdrachtgever;

	 4.		deze	algemene	voorwaarden;
 5.  de technische deelbestekken en de daarin van toepassing 

verklaarde (standaard-) voorwaarden, bedingen en 
bepalingen;

	 6.		de	Uniforme	Administratieve	Voorwaarden	(UAV),	de	
Uniforme	Administratieve	Voorwaarden	voor	Technische	
Installaties	(UAVTI)	of	de	Uniforme	Administratieve	
Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAVgc).

 De lagere regeling zal slechts gelden voor zover deze niet in 
strijd is met de hogere regeling.

2. Indien in de overeenkomst een andere rangregeling is 
opgenomen dan hier vermeld, prevaleert de rangregeling als 
vermeld in de overeenkomst.

3. Voor zover bepalingen in de hogere regeling afwijken van 
de	UAV	en/of	UAVTI	en/of	UAVgc,	worden	dit	uitdrukkelijke	
afwijkingen	in	de	zin	van	de	UAV	en/of	UAVTI	en/of	UAVgc	
geacht te zijn. 

III.3 Vertegenwoordiging
1.	 Beide	partijen	wijzen	bij	het	aangaan	van	de	overeenkomst	

een vertegenwoordiger aan, die de contacten over de 
uitvoering van de overeenkomst onderhoudt en die bevoegd 
is	om	voor	en	namens	de	partij	die	hij	vertegenwoordigt	te	
handelen in alle zaken die betrekking hebben op het werk.  
De	vertegenwoordiger	moet	voortdurend	op	redelijke	tijden	
beschikbaar zijn om zijn taken in overeenstemming met het 
contract	uit	te	voeren.	Partijen	informeren	elkaar	over	degene	
die zij als vertegenwoordiger hebben aangewezen.

2.	 Vertegenwoordigers	kunnen	partijen	alleen	vertegenwoordigen	
en	binden	voor	zover	het	betreft	de	uitvoering	van	de	
overeenkomst. Tot wijziging van de overeenkomst zijn zij niet 
bevoegd,	tenzij	uitdrukkelijk	schriftelijk	overeengekomen.

3.	 LSNED	heeft	het	recht	haar	vertegenwoordiger	te	vervangen	
en	zal	de	wederpartij	daarvan	tijdig	op	de	hoogte	stellen.	De	
wederpartij	mag	haar	vertegenwoordiger	niet	eerder	vervangen,	
dan	nadat	LSNED	zich	schriftelijk	akkoord	heeft	verklaard	met	de	
keuze van een vervanger.

4. De vertegenwoordiger is bevoegd zijn taken geheel of ten dele 
te delegeren aan een daartoe benoemde plaatsvervanger. 
Voorafgaand	aan	de	delegatie	dient	de	vertegenwoordiger	de	

naam van de plaatsvervanger, alsmede de taken die worden 
gedelegeerd	schriftelijk	aan	de	andere	partij	te	melden.	Op	
het handelen van de plaatsvervanger is de bepaling zoals 
neergelegd	in	lid	1	van	dit	artikel	van	toepassing,	voor	zover	
de	gedelegeerde	taken	dit	toelaten.	Informatie,	instructies	of	
besluiten van de benoemde plaatsvervanger worden dan ook 
geacht door de vertegenwoordiger te zijn gegeven of genomen. 

5. Slechts de vertegenwoordiger of zijn benoemde 
plaatsvervanger(s)	is/zijn	bevoegd	om,	in	naam	van	de	
door	hem/hen	vertegenwoordigde	partij,	te	berichten,	te	
informeren	en	besluiten	van	de	andere	partij	te	ontvangen	met	
betrekking tot de bepalingen van de overeenkomst. Een aan 
een vertegenwoordiger gezonden bericht wordt geacht te zijn 
verzonden	aan	de	door	hem	vertegenwoordigde	partij.

III.4 Algemene verplichtingen van de wederpartij
1. De dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering van 

de	werkzaamheden	berust	bij	de	wederpartij.	Het	aantal	
bevoegde en ter zake kundige toezichthoudende personeel 
dat	de	wederpartij	hiervoor	beschikbaar	stelt,	moet	in	
overeenstemming zijn met de omvang en aard van de 
werkzaamheden en de eisen die LSNED ter zake stelt. 

2.	 De	wederpartij	garandeert	dat	de	door	haar	uit	te	voeren	
werkzaamheden op vakbekwame wijze en ononderbroken 
zullen worden uitgevoerd. 

3.	 De	wederpartij	garandeert	dat	haar	personeel	die	met	de	
uitvoering van de overeenkomst is belast voldoet en zal blijven 
voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van 
opleiding, deskundigheid en ervaring.

4. Indien LSNED vervanging verlangt van personen die zijn belast 
met de uitvoering van de overeenkomst, omdat zij meent dat dit 
in het belang is van een goede uitvoering van de overeenkomst 
wenselijk	of	nodig	is,	geeft	de	wederpartij	hieraan	gevolg.	
Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is 
dan het tarief dat voor de persoon die wordt vervangen in de 
overeenkomst is vastgelegd. 

5. Bij een vervanging van personen die belast zijn met de 
uitvoering	van	de	overeenkomst,	stelt	de	wederpartij	personen	
beschikbaar die qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten 
minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen personen, dan wel 
voldoen	aan	hetgeen	partijen	ten	aanzien	van	deze	personen	
zijn overeengekomen.

6.	 Tenzij	schriftelijk	anders	is	overeengekomen	zullen	alle	
materialen,	werktuigen,	gereedschappen,	machines,	installaties,	
vervoer en alle andere middelen en producten die nodig zijn 
voor de uitvoering van het werk, geleverd worden door de 
wederpartij.

7.	 De	wederpartij	zal,	indien	LSNED	dit	verlangt,	voor	eigen	
rekening en risico alle afgeleverde materialen, onderkomens, 
gereedschappen en werktuigen lossen en opslaan op een door 
LSNED	te	bepalen	plaats,	overeenkomstig	de	aanwijzingen	en	
voorschriften	van	LSNED.

8.	 De	wederpartij	zal	ervoor	zorgen	dat	zij	een	efficiënt	systeem	
voor	interne	controle	heeft	en	dat	alle	financiële	gegevens,	
rapporten, facturen en alle andere documenten die zij in 
verband	met	de	uitvoering	van	de	overeenkomst	opstelt,	tijdig	
beschikbaar	en	overeenkomstig	de	werkelijkheid	en	volledig	
zijn.

9.	 De	wederpartij	zal	op	uitnodiging	van	LSNED	aanwezig	zijn	
op alle vergaderingen georganiseerd en aangekondigd door 
LSNED om de uitvoering van de overeenkomst te bespreken 
en aanwijzingen te ontvangen. Afgezien van de wijze waarop 
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de	wederpartij	op	deze	vergaderingen	is	vertegenwoordigd,	
zijn alle daar genomen beslissingen en gegeven aanwijzingen 
bindend	voor	de	wederpartij;	de	beslissingen/	aanwijzingen	
worden	zo	mogelijk	daartoe	schriftelijk	vastgelegd.

10.	 De	wederpartij	rapporteert	over	de	voortgang	van	de	uitvoering	
van de overeenkomst aan LSNED zo vaak en op de wijze als in de 
overeenkomst bepaald dan wel LSNED nodig acht. 

III.5  Uitvoeringsperiode - planning
1.	 De	uitvoering	van	het	werk	door	de	wederpartij	zal	zodanig	

zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de 
overeengekomen termijn verzekerd is en het werk aldus op de 
overeengekomen opleveringsdatum kan worden opgeleverd. 

2.	 De	wederpartij	is	verplicht	om	LSNED	direct	schriftelijk	in	te	
lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot 
(toekomstige)	vertraging	in	de	uitvoering	van	de	overeenkomst.	

3.	 De	wederpartij	zal	in	overleg	met	LSNED	en	de	eventuele	
bouwplaatsleiding	zodanige	maatregelen	treffen	als	door	de	
vertegenwoordiger en de bouwplaatsleiding nodig wordt geacht 
om	reeds	ontstane	en	toekomstige	vertraging	zoveel	mogelijk	
te beperken of teniet te doen. Indien de vertraging is te wijten 
aan LSNED, zullen de gevolgen hiervan naar redelijkheid worden 
geregeld.

4. Indien de vertraging of overschrijding van de overeengekomen 
opleverdatum	kan	worden	toegerekend	aan	de	wederpartij,	
komen de kosten die worden gemaakt om de vertraging of 
overschrijding geheel of gedeeltelijk teniet te doen, inclusief 
de	kosten	voor	overwerk	c.q.	de	inzet	van	extra	personeel/
materieel,	ten	laste	van	de	wederpartij.

	 Eventuele	extra	kosten	die	LSNED	moet	maken	komen	eveneens	
ten	laste	van	de	wederpartij.	

5.	 LSNED	is	gerechtigd	de	kosten	als	bedoeld	in	lid	4	van	dit	
artikel	te	verrekenen	met	bedragen	die	zij	te	eniger	tijd	aan	de	
wederpartij	verschuldigd	zal	zijn.	

6. De uitvoeringsperiode kan slechts worden verlengd indien 
daarover	vooraf	schriftelijk	overeenstemming	tussen	beide	
partijen	is	bereikt	of	in	geval	van	overmacht.	

7.	 De	wederpartij	dient	LSNED	binnen	24	uur	na	het	intreden	van	
een	tijdelijke	overmachtsituatie	per	aangetekende	brief	op	de	
hoogte	te	stellen.	Indien	de	wederpartij	in	geval	van	tijdelijke	
overmacht	na	afloop	van	4	weken	nadat	de	overmachtsituatie	
is opgekomen niet in staat is de overeenkomst na te komen, is 
LSNED	gerechtigd	de	overeenkomst	te	ontbinden,	zonder	tot	
vergoeding	van	eventuele	schade	en	kosten	van	de	wederpartij	
of	door	haar	ingeschakelde	derde	gerechtigd	te	zijn.	

8.	 In	geval	van	blijvende	overmacht	van	de	wederpartij	is	deze	
gehouden hiervan binnen 24 uur na het intreden van een 
tijdelijke	overmachtsituatie	per	aangetekende	brief	op	de	
hoogte	te	stellen.	LSEND	is	dan	gerechtigd	de	overeenkomst	
onmiddellijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van eventuele 
schade	en	kosten	van	de	wederpartij	of	door	haar	ingeschakelde	
derde	gerechtigd	te	zijn.	

III.6 Plannen, berekeningen, tekeningen, technische informatie en 
specificaties

1.	 De	door	LSNED	aan	de	wederpartij	verstrekte	informatie,	
waaronder	gegevens,	tekeningen,	berekeningen,	specificaties	
en	kopieën	daarvan	blijven	het	eigendom	van	LSNED	c.q.	haar	
opdrachtgever.

2.	 De	wederpartij	is	verplicht	LSNED	te	wijzen	op	
onvolkomenheden in door of namens LSNED of de LSNED 
overgelegde	plannen,	informatie,	tekeningen,	berekeningen	
en	specificaties,	voorgeschreven	constructies	en	werkwijzen	
en in door of namens LSNED of de LSNED gegeven orders 
en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door LSNED of de 
LSNED	ter	beschikking	gestelde	of	voorgeschreven	bouwstoffen	

en	hulpmiddelen,	voor	zover	de	wederpartij	deze	kende	of	
redelijkerwijs behoorde te kennen. 

3.	 De	wederpartij	is	verplicht	bij	onduidelijkheden	in	door	of	
namens	LSNED	of	de	LSNED	verstrekte	tekeningen,	informatie,	
berekeningen,	specificaties,	voorgeschreven	constructies	
en werkwijzen en gegeven orders en aanwijzingen, direct 
schriftelijk	melding	hiervan	van	te	maken	bij	LSNED	en	hierover	
in overleg te treden met LSNED. 

4.	 Bij	niet-nakoming	van	de	verplichtingen	zoals	neergelegd	
in	leden	2	en	3	van	dit	artikel,	is	de	wederpartij	volledig	en	
uitsluitend verantwoordelijk voor alle fouten, tegenstrijdigheden 
en leemten die na aanvang van de werkzaamheden aan het licht 
komen en voor de gevolgen daarvan. 

III.7 Wijzigingen en meer- en minderwerk
1.	 LSNED	is	gerechtigd	de	vorm,	de	aard	en	de	inhoud	of	de	

omvang van de overeenkomst, of een deel daarvan, dan wel de 
voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd te 
wijzigen ook als deze meerwerk of minderwerk met zich mee 
brengen. De gevolgen van deze wijzigingen worden door LSNED 
en	de	wederpartij	naar	redelijkheid	en	billijkheid	geregeld	
en	schriftelijk	vastgelegd,	gerelateerd	aan	de	normen	die	ten	
grondslag liggen aan de overeenkomst. 

2. Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van 
LSNED	of	door	wijziging	van	de	voor	de	te	verrichten	prestaties	
van	belang	zijnde	wettelijke	voorschriften,	de	prestaties	die	de	
wederpartij	op	grond	van	de	overeenkomst	moet	verrichten,	
aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake 
van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt. Tot 
meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden 
of	gewijzigde	inzichten	die	de	wederpartij	bij	het	sluiten	van	
de	overeenkomst	had	behoren	te	voorzien.	Indien	een	partij	
meent dat van meerwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig 
mogelijk	mededeling	aan	de	andere	partij.

3.	 De	wederpartij	vangt	niet	aan	met	meerwerk	alvorens	hij	
daartoe	schriftelijke	opdracht	van	LSNED	heeft	gekregen.	
De	wederpartij	brengt	ter	verkrijging	van	een	opdracht	een	
schriftelijke	offerte	uit	met	betrekking	tot	de	omvang	van	het	
verwachte	meerwerk	en	de	daaraan	verbonden	tijdsduur	en	
kosten.	Ter	zake	van	het	door	de	wederpartij	te	verrichten	
meerwerk gelden de bepalingen van de overeenkomst, 
waaronder	de	tarieven	en	eventuele	kortingen,	voor	zover	deze	
door	de	nadere	schriftelijke	opdracht	niet	worden	gewijzigd.	De	
wederpartij	kan	bij	het	uitbrengen	van	een	offerte	geen	nadere	
dan wel zwaardere voorwaarden stellen dan die waarmee 
LSNED instemt.

4. Indien door gewijzigde inzichten van LSNED of door wijziging 
van	de	voor	de	te	verrichten	prestaties	van	belang	zijnde	
wettelijke	voorschriften	de	prestaties	die	de	wederpartij	op	
grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar 
worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk, 
dat	voor	verrekening	in	aanmerking	komt.	Indien	een	partij	
meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo 
spoedig	mogelijk	schriftelijk	mededeling	aan	de	andere	partij.	
Indien	een	vaste	prijs	is	overeengekomen,	bepalen	partijen	in	
onderling overleg het bedrag van het minderwerk, dat met de te 
betalen prijs wordt verrekend

III.8 Onderkomens, materialen, verbruiksstoffen en uitrusting
1.	 De	wederpartij	zal	voor	eigen	rekening	en	risico	zorg	dragen	 

voor alle bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken - 
niet	van	LSNED	afkomstige	-	materialen,	verbruiksstoffen	en	
uitrusting	(waaronder	gereedschappen)	en	bouwplaatsonder-
komens,	tenzij	schriftelijk	anders	is	overeengekomen.

2.	 De	wederpartij	is	verantwoordelijk	en	aansprakelijk	voor	
de deugdelijkheid van de gebruikte goederen, materialen, 
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verbruiksstoffen	en	uitrusting	en	bouwplaatsonderkomens	en	
dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij 
schriftelijk	anders	is	overeengekomen.

3.	 Door	de	wederpartij	te	leveren	materialen	moeten	nieuw	zijn	
en van deugdelijke kwaliteit, een en ander volgens de geplande 
normen	en	voorschriften	die	van	toepassing	zijn,	zulks	ter	
beoordeling	van	LSNED.	Materiaalcertificaten	dienen	uiterlijk	bij	
aflevering	te	worden	overhandigd.	De	wederpartij	zal	zich	in	dit	
opzicht dienen te houden aan de richtlijnen van LSNED.

4.	 Tenzij	schriftelijk	anders	is	overeengekomen,	is	de	
wederpartij	verplicht	bedrijfskleding	en	alle	persoonlijke	
beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen haar aan 
personeel c.q. door haar ingeschakeld personeel.

5.	 Wanneer	LSNED	aan	de	wederpartij	gereedschap,	materieel	
en	verbruiksstoffen	e.d.,	ter	beschikking	stelt	of	verhuurt,	zal	
de	wederpartij	deze	goed	beheren.	De	wederpartij	aanvaardt	
daarvoor alle aansprakelijkheid, waaronder aansprakelijkheid 
voor schade aan derden veroorzaakt door het gebruik of beheer 
van	dat	gereedschap	en	materieel	en	verbruiksstoffen	e.d.	en	
vrijwaart LSNED voor eventuele aanspraken dienaangaande. 

6.	 De	wederpartij	of	diens	vertegenwoordiger	tekent	voor	
ontvangst	van	het	gereedschap,	materieel	of	verbruiksstoffen	
zoals	bedoeld	in	lid	5	van	dit	artikel	en	zal	deze	bij	de	oplevering	
weer	inleveren	bij	LSNED,	tenzij	schriftelijk	een	ander	tijdstip	
hierover	is	overeengekomen	of	LSNED	hiertoe	instructie	geeft.	
Het	gereedschap,	materieel	of	verbruiksstoffen	blijft	eigendom	
van LSNED.  

7.  Het	eigendom	van	alle	materialen,	installaties	en	voorwerpen	
die deel (gaan) uitmaken van het werk, gaat over op LSNED 
zodra deze op de bouwplaats aanwezig zijn, in ontvangst 
zijn	genomen	door	LSNED	en	LSNED	heeft	getekend	voor	
ontvangst.

8.	 De	wederpartij	garandeert	LSNED	dat	zij	het	volledige	eigendom	
van de door haar te gebruiken goederen zoals bedoeld in dit 
artikel	heeft	en	zij	volledig	bevoegd	is	over	de	goederen	te	
beschikken. Als een derde een recht met betrekking tot de 
goederen	claimt/en	of	de	goederen	in	beslag	neemt	dient	de	
wederpartij	hiervan	direct	melding	te	maken	bij	LSNED.	LSNED	
is	dan	gerechtigd	schade	die	zij	hierdoor	lijdt,	te	verrekenen	met	
bedragen	die	zij	te	eniger	tijd	aan	de	wederpartij	verschuldigd	
zal zijn. 

III.9 Kwaliteitsborging en inspectie van de werkzaamheden en 
materialen

1.	 De	wederpartij	is	verplicht	het	werk	goed	en	deugdelijk	en	naar	
de bepalingen van de overeenkomst en de hoofdovereenkomst 
uit te voeren. Zij dient het werk zodanig uit te voeren, dat 
daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel 
mogelijk	wordt	beperkt.	De	wederpartij	is	verplicht	zich	te	
houden	aan	de	eisen	van	kwaliteitswaarborging	en	inspectie	die	
in de hoofdovereenkomst zijn opgenomen. LSNED zal ervoor 
zorg	dragen	dat	de	wederpartij	de	beschikking	heeft	over	de	
betreffende	bepalingen.	

2.	 De	wederpartij	is	verantwoordelijk	voor	de	geleverde	kwaliteit	
en zal aantonen dat het gewenste niveau is bereikt. De 
wederpartij	is	verplicht	haar	medewerking	te	verlenen	aan	door	
of	namens	LSNED	uit	te	voeren	keuringen	en	metingen	zo	vaak	
en waar ook LSNED dit verlangt.

3.	 De	wederpartij	is	verplicht	bij	de	uit	te	voeren	keuringen	en	
metingen	door	of	namens	LSNED	kosteloos	de	noodzakelijke	
assistentie	te	verlenen	in	de	vorm	van	het	ter	beschikking	
stellen van instrumenten, machines, personeel e.d.

4.	 De	wederpartij	is	verplicht	alle	materialen,	werktuigen,	
gereedschappen,	machines,	installaties	en	andere	middelen	
of producten nodig voor de uitvoering van het werk, ter 
beschikking gesteld door of namens LSNED, bij het ter 

beschikking stellen op het terrein te controleren op hun 
geschiktheid voor een goede en veilige uitvoering van het werk.

5.	 De	wederpartij	is	verplicht	terzake	alle	machines	die	bij	de	
uitvoering van het werk worden gebruikt, ongeacht door welke 
partij	de	machines	ter	beschikking	zijn	gesteld,	te	controleren	
of	deze	voldoen	aan	de	Richtlijn	2006/42/EG	van	het	Europees	
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 (de Machinerichtlijn). 

6.	 Indien	de	wederpartij	vaststelt	dat	een	van	de	in	dit	artikel	
bedoelde zaken haar niet in de geschikte staat wordt afgeleverd 
dan wel niet voldoet aan de Machinerichtlijn, zal zij de 
vertegenwoordiger van LSNED hiervan onmiddellijk op de 
hoogte	stellen.	Laat	de	wederpartij	dit	na,	dan	wordt	zij	geacht	
deze zaken in geschikte staat te hebben ontvangen.

7.	 De	wederpartij	is	verplicht	op	eerste	verzoek	van	LSNED	alle	
gewenste	inlichtingen	te	verschaffen	betreffende	herkomst	en	
specificaties	van	het	door	haar	gebruikte	materiaal.	Indien	geen	
gevolg wordt gegeven aan dit verzoek, behoudt LSNED zich het 
recht	voor	de	desbetreffende	materialen	te	weigeren	of	te	doen	
vervangen	op	kosten	van	de	wederpartij.

8. Materialen, al dan niet verwerkt, en uitgevoerde 
werkzaamheden die niet in overeenstemming zijn met de 
overeenkomst,	zullen	door	de	wederpartij	voor	haar	rekening	
en risico worden verwijderd, vervangen of overgedaan. De 
wederpartij	zal	eveneens	alle	kosten	dragen	van	daaruit	voor	
LSNED	voortvloeiende	directe	en/of	indirecte	schade.	LSNED	is	
gerechtigd	deze	schade	te	verrekenen	met	bedragen	die	zij	te	
eniger	tijd	aan	de	wederpartij	verschuldigd	zal	zijn.	

9.	 Indien	de	wederpartij	in	gebreke	blijft	de	in	het	vorige	
lid bedoelde werkzaamheden uit te voeren, zal LSNED 
voor	rekening	van	de	wederpartij	alle	daartoe	nodige	
werkzaamheden kunnen (laten) uitvoeren. 

10.		 LSNED	is	terzake	uit	te	voeren	inspecties	ten	allen	tijde	en	
op	elk	moment	gerechtigd	tot	toegang	tot	de	plaats	van	de	
werkzaamheden	en	de	gebruikte	materialen.	De	wederpartij	zal	
alle	nodige	maatregelen	nemen	om	die	toegang	en	inspectie	te	
vergemakkelijken.

III.10  Vergunningen en certificaten
1.	 De	wederpartij	staat	ervoor	in	bekend	te	zijn	met	de	voor	

de	uitvoering	van	het	werk	van	belang	zijnde	wettelijke	
voorschriften	en	beschikkingen	van	overheidswege.	De	aan	de	
naleving	van	deze	voorschriften	en	beschikkingen	verbonden	
gevolgen zijn voor zijn rekening.

2.	 De	wederpartij	is	verplicht	zorg	te	dragen	dat	voor	de	aanvang	
van het werk alle voor de uitvoering van het werk vereiste 
certificaten	en	vergunningen	in	haar	bezit	zijn	en	zal	LSNED	op	
eerste	verzoek	een	afschrift	verstrekken	van	de	certificaten	en	
vergunningen.    

III.11 Personeel
1.	 Onder	personeel	van	de	wederpartij	wordt	mede	begrepen	de	

door haar of haar onderaannemers ingeleende krachten en 
hulppersonen.

2.	 Het	door	de	wederpartij	in	te	zetten	personeel	dient	een	
rechtsgeldige	schriftelijke	arbeidsovereenkomst	of	andere	
overeenkomst voor het verrichten van werkzaamheden 
met	de	wederpartij	dan	wel	haar	onderaannemer	te	
hebben.	De	wederpartij	houdt	zich	bij	het	verrichten	van	de	
werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op haar 
en	haar	personeel	van	toepassing	is.	De	wederpartij	verschaft	
desgevraagd	en	onverwijld	aan	bevoegde	instanties	toegang	tot	
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, 
audits	of	loonvalidatie.

3. De	wederpartij	zal	voor	de	uitvoering	van	de	overeenkomst	
geen vreemdelingen in de zin van de Wet arbeid vreemde-
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lingen	(WAV)	inzetten,	anders	dan	met	een	geldige	tewerk-
stellingsvergunning en staat ervoor in dat het personeel 
van	de	wederpartij	gerechtigd	is	om	in	Nederland	arbeid	
te	verrichten.	De	wederpartij	zal	LSNED	spontaan	in	kennis	
stellen indien een vreemdeling voor de uitvoering van de 
overeenkomst wordt ingezet en daarbij een kopie van de geldige 
tewerkstellingsvergunning overhandigen. Indien aan LSNED 
ter	zake	van	een	door	de	wederpartij	ingezette	vreemdeling	
een	boete	door	de	Arbeidsinspectie	wordt	opgelegd,	is	de	
wederpartij,	onverminderd	het	recht	op	schadevergoeding	
en de overige rechten van LSNED voortvloeiend uit de 
overeenkomst, gehouden de opgelegde boete aan LSNED te 
vergoeden.

4.	 Na	de	eerste	inzetdag	is	LSNED	steeds	gerechtigd	te	vragen	om	
de	in	voornoemde	leden	van	dit	artikel	bedoelde		vergunning	
te tonen, teneinde zich ervan te vergewissen dat deze nog 
rechtsgeldig	is.	Is	hiervan	geen	sprake,	dan	heeft	LSNED	
het	recht	het	desbetreffende	personeel	de	toegang	tot	de	
bouwplaats te weigeren. 

5.	 De	wederpartij	garandeert	dat	zij	haar	verplichtingen	
voortvloeiend	uit	de	Wet	op	de	Identificatieplicht	en	Wet	Arbeid	
Vreemdelingen (WAV) of enige daarmee vergelijkbare regeling 
nakomt. 

6.	 De	wederpartij	vrijwaart	LSNED	en	stelt	LSNED	schadeloos	voor	
de	gevolgen	van	het	niet	nakomen	van	verplichtingen	zoals	
bedoeld	dit	artikel	en	wettelijk,	jegens	haar	personeel	en/of	
derden,	waaronder	zijn	begrepen	haar	verplichtingen	naar	de	
belastingdienst	en	de	bedrijfsvereniging.

7.	 De	wederpartij	is	verplicht	LSNED	vóór	de	aanvang	van	het	
werk een overzicht van al het bij haar in dienst zijnde personeel 
dat op het werk wordt ingezet te verstrekken met vermelding 
van	de	NAW-gegevens,	geboortedatum,	,	nationaliteit,	soort,	
nummer	en	geldigheidsduur	van	het		identiteitsbewijs,	en	
BSN.	Van	ZZP-ers	zal	wederpartij	enkel	het	inschrijfnummer	
van de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer van de 
betreffende	ZZP-er	aan	LSNed	opgeven.	Van	arbeidskrachten	
(waaronder uitzendkrachten en ZZP-ers) van buiten de 
Europese Economische Ruimte (EER) dient naast de in de 
eerste	zin	opgesomde	informatie	ook	een	kopie	van	een	geldig	
identiteitsbewijs	en	een	kopie	van	de	geldige	verblijfs-	en	
tewerkstellingsvergunning	te	zijn	bijgevoegd.	De	wederpartij	
dient	ervoor	zorg	te	dragen	dat	al	het	door	haar	ingezette	
personeel	zich	bij	het	betreden	van	het	terrein	legitimeert	met	
een	geldig	legitimatiebewijs	als	bedoeld	in	artikel	1	lid	1	van	de	
Wet	op	de	Identificatieplicht.

8.	 Indien	personeelsleden	van	de	wederpartij	de	Nederlandse	
taal niet of niet voldoende beheersen waardoor een goede 
communicatie	niet	gewaarborgd	is,	zal	de	wederpartij	ervoor	
zorgdragen	dat	een	goede	communicatie	met	de	desbetreffende	
personeelsleden toch mogelijk is.

9. Voor het transport van haar personeel op de bouwplaats dient 
de	wederpartij	zelf	zorg	te	dragen.

10.	 Nieuw	in	te	zetten	personeel	na	aanvang	van	het	werk	dient	ten	
minste	twee	dagen	van	tevoren	schriftelijk	aan	LSNED	te	worden	
gemeld,	onder	opgave	van	de	in	dit	artikel	genoemde	gegevens.	

11.	De	wederpartij	en	haar	personeel	zijn	bij	het	uitvoeren	van	de	
overeenkomst gehouden van overheidswege vastgestelde 
veiligheids-,	gezondheids-	en	milieuvoorschriften	in	acht	te	
nemen,	evenals	eventuele	bedrijfsvoorschriften,	reglementen	
en	instructies	en	aanwijzingen	die	gelden	bij	LSNED	dan	wel	
haar opdrachtgever.

12.	 Indien	de	wederpartij	personeel	tewerkstelt	dat	niet	voldoet	
aan	de	vereisten	van	dit	artikel,	is	LSNED	gerechtigd	dit	
personeel met onmiddellijke ingang de toegang tot het werk 
te ontzeggen. Schade, gevolgschade daaronder begrepen, die 
LSNED	hierdoor	lijdt,	komt	voor	rekening	van	de	wederpartij.

13.		 De	wederpartij	ziet	af	van	en	zal	LSNED	vrijwaren	tegen	alle	
vorderingen	jegens	LSNED	van	personeel	van	de	wederpartij	in	
verband met schade die dit personeel lijdt bij het verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van LSNED.

14.	 De	wederpartij	is	verplicht	erop	toe	te	zien	dat	onderaannemers	
dan wel andere door haar ingeschakelde derden de 
verplichtingen	zoals	neergelegd	in	dit	artikel	nakomen.	

III.12  Onderaanneming
1.	 Bij	het	uitvoeren	van	de	overeenkomst	maakt	de	wederpartij	

slechts na toestemming van LSNED gebruik van de diensten 
van derden. Aan de toestemming kan LSNED voorwaarden 
verbinden.	De	wederpartij	dient	een	schriftelijke	overeenkomst	
op te stellen met de onderaannemer waarvan de  voorwaarden 
van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden 
deel uit dienen te maken, met dien verstande dat de 
opdrachtgevende	wederpartij	daarin	de	rechtspositie	inneemt	
van hoofdaannemer en de opdrachtnemende onderaannemer 
die	van	de	wederpartij.

2. Door LSNED verleende toestemming laat onverlet de eigen 
verantwoordelijkheid	en	aansprakelijkheid	van	de	wederpartij	
voor de nakoming van de krachtens de overeenkomst op haar 
rustende	verplichtingen	en	de	krachtens	de	belasting-	en	
socialeverzekeringswetgeving op haar als werkgever rustende 
verplichtingen.	

3.	 Wanneer	LSNED	hier	uitdrukkelijk	om	verzoekt,	is	de	wederpartij	
gehouden gedeelten van het werk in onderaanneming te laten 
uitvoeren, al dan niet door een door LSNED aan te wijzen 
derde.	LSNED	zal	nimmer	partij	zijn	bij	een	overeenkomst	die	de	
wederpartij	sluit	met	een	derde.	

4.	 De	wederpartij	draagt	ervoor	zorg	dat	mededelingen	
en	instructies	van	LSNED	en	haar	opdrachtgever	aan	de	
onderaannemer worden gecommuniceerd. 

5.	 Indien	de	wederpartij	enig	deel	van	het	werk	door	
onderaannemers laat uitvoeren zonder daartoe een 
voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	LSNED	te	hebben	
verkregen	of	indien	de	wederpartij	enig	deel	van	het	werk	
door onderaannemers laat uitvoeren buiten de daarvoor in de 
toestemming	van	LSNED	gestelde	grenzen,	heeft	LSNED	het	
recht om:

	 •	de	beëindiging	van	die	overeenkomst	van	onderaanneming	
te vorderen en het aan die onderaannemer opgedragen werk 
zelf uit te voeren of te laten uitvoeren en wel voor rekening en 
risico	van	de	wederpartij;

	 •	dan	wel	de	overeenkomst	te	beëindigen	op	grond	van	
tekortschieten	in	de	nakoming	door	de	wederpartij	van	
verplichtingen	die	voortvloeien	uit	de	overeenkomst.	

III.13 Oplevering
1.	 Wanneer	de	wederpartij	gereed	is	met	het	werk,	zal	zij	LSNED	

daarvan	schriftelijk	in	kennis	stellen.
2.	 Het	werk	geldt	als	opgeleverd	wanneer	de	wederpartij	heeft	

medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en 
LSNED	het	werk	schriftelijk	heeft	aanvaard	overeenkomstig	
het bestek en de tekeningen. LSNED zal tekortkomingen in het 
werk	schriftelijk	aan	de	wederpartij	kenbaar	maken,	waarna	
de	wederpartij	deze	tekortkomingen	zo	spoedig	mogelijk	zal	
herstellen. 

3. Bij	voortijdige	beëindiging	van	de	contractueel	overeen-
gekomen	werkzaamheden	dient	de	wederpartij	het	reeds	
uitgevoerde deel duidelijk op een aan LSNED te overhandigen 
werktekeningen aan te geven. Deze werktekeningen en de 
werkzaamheden zullen door LSNED worden gecontroleerd. 
Door LSNED gecontroleerde en geaccepteerde tekeningen 
en werkzaamheden zijn in een dergelijk geval basis voor 
afrekening.
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4.	 Binnen	drie	weken	na	het	tijdstip	waarop	het	werk	is	
opgeleverd,	zal	de	wederpartij	bij	LSNED	een	eindafrekening	
indienen voor het haar (per saldo nog) toekomende bedrag.

III.14 Garanties
1.	 In	overeenstemming	met	de	garantieperiode	vermeld	in	

de overeenkomst, doch gedurende tenminste 12 maanden 
gerekend	vanaf	het	tijdstip	waarop	het	werk	is	opgeleverd,	zal	
de	wederpartij	de	deugdelijkheid	van	het	door	haar	opgeleverde	
werk garanderen en hiervoor instaan. Dat brengt onder meer 
met zich mee dat indien zich binnen die periode aan het 
geleverde	werk	gebreken	voordoen,	de	wederpartij	gehouden	
is op eerste verzoek van LSNED die gebreken voor haar 
rekening	en	risico	te	herstellen	door	reparatiewerkzaamheden	
dan wel, indien dat noodzakelijk blijkt te zijn, door gehele of 
gedeeltelijke vervanging van het defecte deel van het werk. De 
wederpartij	is	daartoe	slechts	niet	gehouden,	indien	zij	binnen	
vijf werkdagen na melding van het gebrek door LSNED aantoont 
dat het defect veroorzaakt is door de schuld van LSNED c.q. 
haar	opdrachtgever,	voor	zover	de	wederpartij	niet	de	in	artikel	
6	lid	2	en	artikel	9	lid	6	bedoelde	waarschuwingsplicht	heeft	
geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in 
deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.

2.	 Indien	de	wederpartij	in	gebreke	blijft	met	de	nakoming	van	
de	voorgenoemde	verplichting(en)	is	LSNED	gerechtigd	de	
nodige	herstellingen/vervangingen	te	(doen)	uitvoeren,	een	en	
ander	voor	rekening	van	de	wederpartij.	In	dat	geval	is	LSNED	
gerechtigd	de	door	haar	gemaakte	kosten	op	de	wederpartij	
te	verhalen,	eventueel	middels	verrekening	of	de	bankgarantie	
indien van toepassing.

III.15 Werktijden
1.	 Tenzij	anders	schriftelijk	is	overeengekomen,	zullen	zonder	

schriftelijke	toestemming	van	LSNED	geen	werkzaamheden	
worden uitgevoerd buiten de ter plaatse geldende 
dagdienstwerktijden.	De	wederpartij	zal	erop	toezien	dat	haar	
personeel	en	de	onderaannemers	zich	aan	deze	tijden	houden.	

2.	 Door	de	wederpartij	zal	echter	buiten	de	bovenbedoelde	
normale	werktijd	worden	gewerkt	met	inachtneming	van	de	
voorschriften	van	de	Arbeidstijdenwet,	indien	het	werk	dat	
vereist of LSNED dat verlangt.

3.	 Bij	stagnatie	ontstaan	door	de	schuld	van	LSNED	kunnen	door	
de	wederpartij	wachturen	in	rekening	worden	gebracht.	Het	
bovenstaande geldt niet indien gedurende bedoelde wachturen 
aan andere objecten is of kon worden gewerkt door de 
wederpartij.	LSNED	behoudt	zich	het	recht	voor	vervangende	
werkzaamheden	op	te	dragen	aan	de	wederpartij.

4.		 De	wederpartij	is	verplicht	om	in	overleg	met	LSNED	ook	
zelf vervangende werkzaamheden te vinden en daarmee de 
wachturen zoveel mogelijk te beperken.

5. Afrekening van wachturen vindt plaats via urenlijsten die 
dagelijks door de vertegenwoordiger van LSNED dienen te 
worden afgetekend. Achteraf ingediende rekeningen voor 
wachturen worden niet gehonoreerd.

6. Op door LSNED vastgestelde vrije dagen wordt niet gewerkt, 
tenzij	hiervoor	schriftelijk	toestemming	is	gegeven	door	LSNED.

III.16 Arbeidsomstandigheden en Veiligheid
1.	 De	wederpartij	is	verantwoordelijk	voor	de	arbeidsomstandig-

heden en veiligheid op het werk en vrijwaart LSNED terzake 
alle	aanspraken	dienaangaande.	De	wederpartij	dient	zich	te	
houden	aan	alle	van	toepassing	zijnde	wettelijke	voorschriften,	
voorschriften	van	de	arbeidsinspectie,	de	ter	plaatse	geldende	
voorschriften	en	de	contractuele	afspraken	hieromtrent.	
De	wederpartij	draagt	ervoor	zorg	dat	zij	beschikt	over	de	
benodigde	certificaten	hieromtrent.	De	wederpartij	dient	

zich	hiervan	tijdig	vooraf	goed	op	de	hoogte	stellen	en	haar	
personeel	dienovereenkomstig	te	instrueren.	

2.	 Voordat	de	wederpartij	start	met	haar	werkzaamheden	dient	
zij	bij	LSNED	tijdig	ter	goedkeuring	een	VGWM-projectplan	en	
asbestinventarisatieplan	in	te	dienen,	daarbij	rekening	houdend	
met	de	toepasselijke	wettelijke	bepalingen	en	voorschriften	
terzake. Vorm en omvang van deze plannen hangt samen met 
de aard en omvang van de werkzaamheden en zal dienen te 
worden afgestemd met LSNED. De verantwoordelijkheid voor 
de	arbeidsomstandigheden	en	veiligheid	op	het	werk	blijft	
desalniettemin	volledig	bij	de	wederpartij.	

3.	 De	wederpartij	dient	ervoor	zorg	te	dragen	dat	het	materieel,	de	
werktuigen,	gereedschappen	en	tijdelijke	voorzieningen	evenals	
alle andere zaken die worden gebruikt voor de uitvoering van 
de	werkzaamheden,	afkomstig	van	de	wederpartij	en	van	
LSNED,	in	een	veilige	toestand	verkeren	en	veilig	functioneren	in	
overeenstemming met hun bestemming.

4. De noodzakelijke veiligheidskeuren dienen zichtbaar op het 
materieel	te	zijn	aangebracht	en	de	vereiste	certificaten	dienen	
ter plaatse aanwezig te zijn en te voldoen aan de bepalingen uit 
de Machinerichtlijn en overige van toepassing zijnde regelgeving 
en wetgeving.

5.	 LSNED	is	gerechtigd	bij	het	constateren	van	een	door	de	
wederpartij	of	diens	personeel	veroorzaakte	onveilige	situatie	
de werkzaamheden te doen staken zonder dientengevolge 
tot schadevergoeding of een vergoeding voor wachtdagen te 
zijn gehouden en zonder dat een dergelijk oponthoud voor 
de	wederpartij	overmacht	oplevert.	Personeel	dat	zich,	naar	
oordeel van LSNED, onveilig op het werk gedraagt, dient op 
eerste verzoek van LSNED te worden verwijderd van het werk. 
De	wederpartij	dient	ervoor	zorg	te	dragen	dat	dit	personeel	
onverwijld wordt vervangen met instemming van LSNED.

III.17  Milieu
1.	 De	wederpartij	dient	zich	strikt	te	houden	aan	alle	op	de	

bouwplaats	geldende	voorschriften	ter	bescherming	van	
lucht,	bodem	en	water,	die	zijn	gesteld	door	LSNED	en/of	haar	
opdrachtgever waaronder de gedragscode Flora en Fauna van 
LSNED	en	zoals	die	voortvloeien	uit	wettelijke	bepalingen,	
regelgeving en van overheidswege verleende vergunningen.

2.	 Indien	door	de	werkzaamheden	van	de	wederpartij	in	strijd	met	
het	bepaalde	in	het	eerste	lid	van	dit	artikel	schadelijke	stoffen	
in	het	milieu	(dreigen	te)	worden	gebracht,	zal	de	wederpartij	
alles doen wat in haar vermogen ligt om de schadelijke 
gevolgen daarvan tot een minimum te beperken en LSNED 
direct informeren. LSNED kan ten aanzien van de te nemen 
maatregelen bepaalde eisen stellen.

3. Onverminderd het bepaalde in voorafgaand lid, vrijwaart 
de	wederpartij	LSNED	en/of	haar	opdrachtgever	van	alle	
aanspraken van derden (de overheid daarbij inbegrepen) ter 
zake van milieuverontreiniging.

4.	 De	wederpartij	dient	ieder	milieu-incident	terstond	te	melden	
bij	de	betrokken	LSNED	locatie	leiding.	De	wederpartij	dient	
alle	afvalstoffen	die	vrijkomen	bij	het	uitvoeren	van	de	
werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en de vrijkomende 
afvalstoffen	in	overeenstemming	met	de	geldende	wet-	en	
regelgeving te (laten) verwerken en registreren.

III.18 Facturering
1.  Iedere factuur dient te worden geadresseerd en gekenmerkt op 

een wijze als is aangegeven in de overeenkomst.
2. Elke factuur dient te zijn vergezeld van de opdrachtbon van 

LSNED en het door de bevoegde vertegenwoordiger van LSNED 
ondertekende	en	gedagtekende	certificaat	van	oplevering	c.q.	
de	door	hem	ondertekende	uren(werk)staten,	paklijsten	en/of	
vrachtbrieven.
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3. Een factuur zal op niet meer dan één opdrachtnummer 
betrekking hebben.

4.	 Indien	facturen	onjuist	zijn	opgesteld	of	ingediend,	heeft	LSNED	
het	recht	deze	facturen	te	weigeren	en	aan	de	wederpartij	terug	
te zenden, met daarbij vermelding van de onjuistheid. 

III.19 Betaling
1.	 De	betalingen	zullen	geschieden	volgens	het	betalingsschema/

de betalingsregeling als opgenomen in de overeenkomst.
2.	 Betaling	door	LSNED	van	de	facturen	van	de	wederpartij	of	een	

deel daarvan vindt plaats onverminderd het recht van LSNED 
om	daarna	nog	de	juistheid	van	de	facturen	schriftelijk	te	
betwisten.

3. Indien LSNED dat voor de voortgang van het werk noodzakelijk 
acht,	is	zij	gerechtigd	om	onderaannemers	en/of	leveranciers	
van	de	wederpartij	rechtstreeks	te	betalen	en	om	het	betaalde	
bedrag mindering te brengen op reeds verschenen c.q. nog uit 
te	schrijven	termijn-facturen	van	de	wederpartij.	

4.	 De	betalingen	door	LSNED	aan	de	onderaannemers	en/of	
leveranciers	van	de	wederpartij	doen	geen	afbreuk	aan	de	
aansprakelijkheden	van	de	wederpartij.

5.	 De	betalingen	door	LSNED	aan	de	wederpartij	houden	geen	
erkenning in dat het werk, geheel of gedeeltelijk, goed is 
uitgevoerd en betekent ook geen aanvaarding van het werk of 
van	materiaal	en/of	onderdelen.

III.20 Ketenaansprakelijkheid
1. Ingeval de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, 

zal	de	wederpartij	LSNED	vrijwaren	voor	elke	aanspraak	
van derden (hieronder begrepen maar niet beperkt tot 
het	uitvoeringsinstituut	werknemersverzekeringen	of	de	
belastingdienst)	wegens	het	niet	naleven	door	de	wederpartij	of	
diens	onderaannemer	van	zijn	verplichtingen	uit	hoofde	van	de	
Wet Ketenaansprakelijkheid. 

2.	 LSNED	heeft	steeds	het	recht	de	door	de	wederpartij	
ter	zake	van	de	leverantie	verschuldigde	premies	sociale	
verzekeringswetten	en	loonbelasting,	waarvoor	LSNED	
ingevolge de Wet hoofdelijk aansprakelijk is ofwel van de prijs 
in	te	houden	en	aan	de	wederpartij	te	betalen	door	storting	
op diens geblokkeerde rekening(en) in de zin van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid	en/of	de	hierboven	bedoelde	bedragen	
aan	premies	sociale	verzekeringswetten	en	loonbelasting	
rechtstreeks	namens	de	wederpartij	aan	het	betrokken	
uitvoeringsinstituut	werknemersverzekeringen	c.q.	de	
belastingdienst	te	voldoen	en/of	voldoende	financiële	zekerheid	
te	eisen	van	de	wederpartij	in	de	vorm	van	bankgaranties	of	
borgstellingen, voor het (de) bedrag(en) waarvoor LSNED in 
redelijkheid meent aangesproken te kunnen worden. 

3. Het (de) bedrag(en) waarvoor LSNED in redelijkheid meent 
hoofdelijk te worden aangesproken uit hoofde van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid zal een door LSNED nader te bepalen 
percentage van de prijs zijn.

III.21 Aansprakelijkheid
1. Met betrekking tot aansprakelijkheid geldende de volgende 

bepalingen:
	 a)	de	wederpartij	aanvaardt	tot	aan	de	oplevering	van	het	

werk,	alsmede	gedurende	de	tijd	dat	zij	werkzaamheden	
ter	vervulling	van	een	onderhoudsverplichting	of	
garantieverplichting	verricht:

	 -	 wettelijke	en	contractuele	aansprakelijkheid	voor	schade,	
inclusief gevolgschade, die door of in verband met het werk 
en de uitvoering daarvan, wordt toegebracht aan derden 
(inclusief personeel van LSNED), dit ongeacht de vraag of er al 
dan niet sprake is van medeschuld aan de zijde van LSNED of 
haar	personeel;	

 - het risico voor schade die door of in verband met het werk en 
de uitvoering daarvan wordt toegebracht aan eigendommen 
van LSNED, dan wel aan zaken waarvan LSNED houdster is, 
daaronder begrepen die eigendommen en zaken waaraan 
het	werk	wordt	verricht;	voor	daaruit	voortvloeiende	is	de	
wederpartij	slechts	aansprakelijk	indien	er	sprake	is	van	
schuld	of	nalatigheid	van	de	wederpartij,	diens	personeel,	
diens	onderaannemers	of	enige	door	de	wederpartij	bij	het	
werk	betrokken	persoon	of	hun	personeel;

	 b)	de	wederpartij	doet	jegens	LSNED	en	haar	personeel	afstand	
van schadevorderingen wegens: 

	 -	 schade	aan	het	werk;	
 - schade aan materieel, materialen en andere eigendommen 

van	de	wederpartij;	
	 -	 schade	aan	zaken	van	derden	waarvan	wederpartij	houdster	

is;	
	 -	 schade	wegens	letsel	dat	de	wederpartij	dan	wel	haar	

personeel	overkomt;	
 - gevolgschade voortvloeiend uit voornoemde schade en letsel.

	 Ook	doet	de	wederpartij	tegenover	LSNED	en	haar	personeel	
afstand van elk regresrecht, haar  toekomende als gevolg van uit 
hoofde	van	sub	a	van	dit	artikel	verrichte	werkzaamheden.

	 c)	de	wederpartij	vrijwaart	LSNED	en	haar	personeel	tegen	
schadevorderingen wegens: 

	 -	 schade	aan	derden	waarvoor	de	wederpartij	
aansprakelijkheid	heeft	aanvaard	op	grond	van	bepaalde	sub	
a,	eerste	gedachtestreepjes	van	dit	artikel;	

 - schade aan materieel, materialen en andere eigendommen, 
toebehorende	aan	de	wederpartij,	het	personeel	van	de	
wederpartij	of	aan	diens	onderaannemers	of	aan	enige	
door	de	wederpartij	bij	het	werk	betrokken	persoon	
of	aan	hun	personeel,	respectievelijk	aan	zaken	van	
derden	waarvan	genoemde	personen	of	de	wederpartij	
houdster zijn, alsmede alle daaruit voor genoemde 
personen,	respectievelijk	voor	de	eigenaren	van	die	zaken	
voortvloeiende	gevolgschade;	

	 -	 letsel	(inclusief	dodelijk	letsel)	dat	de	wederpartij,	diens	
onderaannemers	of	enige	door	de	wederpartij	bij	het	werk	
betrokken persoon of hun personeel overkomt, waaronder 
begrepen letsel (inclusief dodelijk letsel) dat genoemde 
personen, zowel binnen als buiten de bouwplaats, overkomt 
tijdens	het	vervoer	in	middelen	van	vervoer	die	eigendom	
zijn van LSNED of waarvan zij houdster is dan wel die in haar 
opdracht door derden voor het vervoer worden gebezigd.

2.	 Onder	gevolgschade	wordt	in	dit	artikel	verstaan	alle	directe	
schade, andere dan die rechtstreeks is toegebracht aan het 
door het schadevoorval beschadigde object of aan de door het 
schadevoorval gelaedeerde personen, alsmede alle indirecte 
schade	(bedrijfsschade,	‘consequential	loss’)	en/of	immateriële	
schade	die	direct,	respectievelijk	indirect	verband	houdt	met	
het schadevoorval.

III.22 Verzekering en aanmelding van schade
1.	 De	wederpartij	zal	voor	eigen	rekening	en	risico	de	volgende	

verzekeringen sluiten en in stand houden: 
 a) een voldoende dekking biedende aansprakelijkheids-

verzekering voor motorvoertuigen en mobiel materieel van 
niet minder dan € 5.000.000,-- (zegge vijf miljoen euro) voor 
letselschade per gebeurtenis, niet minder dan € 1.000.000,-
-	(zegge	één	miljoen	euro)	voor	materiële	schade	per	
gebeurtenis	en	bij	vervoer	van	gevaarlijke	stoffen	niet	minder	
dan	€	10.000.000,--	(zegge	tien	miljoen	euro)	per	gebeurtenis.	
Dit geldt voor motorvoertuigen en mobiel materieel al dan 
niet	in	eigendom	of	gehuurd,	in	gebruik	bij	de	wederpartij	in	
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verband met de uitvoering van werkzaamheden op basis van 
de	overeenkomst;

 b) indien vaartuigen of ander drijvend materieel bij de 
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt: een 
voldoende dekking biedende aansprakelijkheidsverzekering 
voor vaartuigen, al dan niet in eigendom van of gehuurd door 
de	wederpartij,	gebruikt	in	samenhang	met	de	uitvoering	van	
werkzaamheden op basis van het contract en welke dekking 
biedt voor aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik 
of de toepassing van vaartuigen, met inbegrip van drijvend 
materieel, met inbegrip van aansprakelijkheid voor schade 
ten gevolge van aanvaring, van niet minder dan € 500.000,-- 
(zegge:	vijfhonderd	duizend	euro)	per	gebeurtenis;

 c) elke vereiste verzekering voor of met betrekking 
tot	de	aansprakelijkheid	van	de	wederpartij	en	haar	
personeel, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot 
beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, 
wettelijke	(risico)aansprakelijkheid,	jegens	LSNED	en	
jegens derden, met een verzekerd bedrag van ten minste 
€ 2.500.000,-- (zegge: twee en een half miljoen euro) per 
gebeurtenis, inclusief het risico van aansprakelijkheid voor 
schade	aan	zaken	van	LSNED	en/of	haar	opdrachtgever,	
waaraan werkzaamheden worden verricht of die om welke 
reden	dan	ook	zijn	toevertrouwd	aan	de	wederpartij.

2.	 De	wederpartij	garandeert	dat	iedere	ingeschakelde	
onderaannemer	verzekeringen	heeft	afgesloten	en	in	stand	zal	
houden	zoals	bedoeld	in	lid	1	van	dit	artikel,	dan	wel	dient	de	
wederpartij	ervoor	zorg	te	dragen	dat	voor	de	onderaannemer	
een soortgelijke verzekeringen wordt afgesloten en in stand 
wordt gehouden.

3.	 De	wederpartij	dient	eerst	haar	eigen	verzekeringspolissen	
aan te spreken voordat een aanspraak wordt gedaan op die 
van	LSNED.	De	polissen	van	de	wederpartij	dienen,	voor	zover	
van toepassing, LSNED te noemen als medeverzekerde en 
moeten	een	verklaring	van	afstand	bevatten	van	het	recht	
van	subrogatie	met	betrekking	tot	vorderingen	op	LSNED	of	
haar	respectievelijke	functionarissen,	personeelsleden	en/of	
vertegenwoordigers.	De	wederpartij	zal	verzekeringspolissen,	
die in verband met het werk zijn gesloten, opzeggen of wijzigen, 
niet	zonder	voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	LSNED.

4.	 LSNED	heeft	het	recht	te	verlangen	dat	behalve	de	
verzekeringen	genoemd	in	lid	1	van	dit	artikel,	door	de	
wederpartij	nog	een	of	meerdere	verzekeringen	worden	
gesloten, zoals een CAR- verzekering.

5.	 LSNED	heeft	te	allen	tijde	het	recht	te	controleren	of	de	
wederpartij	volledig	heeft	voldaan	aan	de	op	haar	rustende	
verzekeringsplicht.	De	wederpartij	zal	op	eerste	verzoek	van	
LSNED	hiertoe	een	afschrift	van	de	verzekeringspolissen	en	
bewijzen van premiebetalingen verstrekken.

6.	 De	wederpartij	cedeert	hierbij	aan	LSNED	bij	voorbaat	alle	
aanspraken op uitkering van verzekeringspenningen, voor zover 
betrekking	hebbend	op	schade,	waarvoor	de	wederpartij	jegens	
LSNED	aansprakelijk	is.	De	aansprakelijkheid	van	de	wederpartij	
wordt	niet	beperkt	door	zijn	verzekeringsverplichting,	noch	door	
de dekkingsomvang van die verzekering.

7.	 De	wederpartij	is	verplicht	LSNED	onverwijld	op	de	hoogte	te	
stellen van ieder ongeval, verlies of schade, alsmede van iedere 
vordering door wie dan ook ingesteld die verband houdt met 
het werk.

III.23 Opschorting van het werk
1.	 LSNED	is	te	allen	tijde	gerechtigd	de	uitvoering	van	het	werk	

geheel of gedeeltelijk te doen opschorten door middel van een 
schriftelijke	kennisgeving	aan	de	wederpartij.	Deze	kennisgeving	
zal aangeven de datum waarop en het deel van het werk dat 
wordt	opgeschort.	Als	de	opschorting	langer	dan	een	half	jaar	

heeft	geduurd,	heeft	de	wederpartij	het	recht	de	overeenkomst	
voor	wat	betreft	het	opgeschorte	deel	door	middel	van	een	
schriftelijke	opzegging	te	beëindigen	met	inachtneming	van	een	
termijn	van	dertig	dagen.	Deze	opzegging	verliest	haar	kracht	
indien LSNED binnen een week na ontvangst daarvan aan de 
wederpartij	heeft	meegedeeld	dat	de	opschorting	binnen	twee	
maanden zal worden opgeheven.

2.	 De	wederpartij	is	verplicht	het	opgeschorte	werk	onmiddellijk	
te	hervatten	op	het	tijdstip	dat	in	de	schriftelijke	opdracht	van	
LSNED	aan	de	wederpartij	tot	hervatting	van	het	werk	wordt	
gesteld.

3.	 Aan	de	wederpartij	zullen	worden	vergoed	alle	directe	kosten	
en uitgaven waarvan zij zal kunnen bewijzen dat zij ten gevolge 
van	de	opschorting	zijn	ontstaan.	Hiertoe	dient	de	wederpartij	
overleg te plegen met LSNED.

4. Met	uitzondering	van	hetgeen	is	bepaald	in	lid	3	van	dit	artikel,	is	
LSNED	ten	opzichte	van	de	wederpartij	of	haar	onderaannemers	
niet aansprakelijk voor schade of winstderving voortvloeiende 
uit	een	gehele	of	gedeeltelijke	opschorting	van	het	werk	en	de	
wederpartij	vrijwaart	LSNED	voor	aanspraken	deswege.

III.24 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
1.	 LSNED	is	te	allen	tijde	gerechtigd	de	overeenkomst,	zonder	

opgaaf	van	redenen,	tussentijds	geheel	of	gedeeltelijk	te	
beëindigen	met	inachtneming	van	een	opzegtermijn	van	ten	
minste	dertig	kalenderdagen	door	middel	van	een	schriftelijke	
mededeling	aan	de	wederpartij.	In	dat	geval	heeft	de	
wederpartij	recht	op	vergoeding	zoals	hierna	in	dit	artikel	wordt	
genoemd.

2.	 In	geval	van	een	zodanige	beëindiging	is	LSNED	uitsluitend	
gehouden	de	wederpartij	te	betalen	voor	het	naar	behoren	
uitgevoerde	deel	van	het	werk	en	de	extra	kosten	en	uitgaven	
waarvan	de	wederpartij	kan	aantonen	dat	zij	ten	gevolge	van	
deze	beëindiging	zijn	ontstaan.

3.	 De	wederpartij	is	verplicht	in	geval	van	tussentijdse	beëindiging	
van de overeenkomst, om welke reden dan ook, alle volledig 
bijgewerkte bescheiden, tekeningen etc. die op het werk 
betrekking hebben, bij LSNED in te leveren. Voorts zal zij op de 
eerste aanzegging van LSNED al de werktuigen, hulpmiddelen 
en ongebruikte voorraden van het terrein verwijderen en deze 
in goede staat terugbrengen, bij gebreke waarvan LSNED het 
recht	heeft	een	en	ander	te	(laten)	doen	op	kosten	van	de	
wederpartij.	

III.25 Accountantscontroles
1.	 De	wederpartij,	haar	onderaannemers,	de	onderaannemers	

daarvan enzovoort, dienen de boeken, rekeningen, 
correspondentie,	dossiers	en	alle	andere	documenten	van	
welke aard dan ook die op enigerlei wijze betrekking hebben 
op het werk te bewaren gedurende een periode van 7 jaar na 
oplevering/voltooiing	van	het	werk.

2. LSNED of haar bevoegde vertegenwoordiger dient op redelijke 
tijdstippen	onbeperkt	toegang	te	krijgen	tot	alle	documenten	als	
vermeld	in	lid	1	van	dit	artikel,	teneinde	te	kunnen	verifiëren	of:

 • de kosten en honoraria of tarieven in overeenstemming 
zijn met de overeenkomst en in overeenstemming met de 
overeenkomst	in	rekening	worden	gebracht;

	 •	de	bedrijfsvoering	van	de	wederpartij	ethisch	verantwoord	is	
indien	LSNED	een	zwaar	vermoeden	heeft	dat	sprake	is	van	
een	onethische	bedrijfsvoering;

 • het werk is uitgevoerd in overeenstemming met de 
overeenkomst	en	conform	de	geldende	wetten,	regels	en	
bepalingen.

	 Tot	deze	controles	en	verificaties	behoren	niet	het	opstellen	
van overeengekomen lumpsumprijzen, vaste tarieven en vaste 
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honoraria. Meerwerk dient zodanig te worden berekend, 
dat	controle	en	verificatie	daarvan	gescheiden	van	het	
oorspronkelijke	werk	mogelijk	is.	Indien	uitgaven	en/of	kosten	
door	LSNED	worden	betwist	en	de	wederpartij	weigert	toegang	
voor controle te verlenen, wordt aangenomen dat dergelijke 
uitgaven	en/of	kosten	in	de	vaste	tarieven	van	de	wederpartij	
zijn inbegrepen en komen deze niet in aanmerking voor 
vergoeding.

3.	 In	het	geval	LSNED	een	onderaannemer	van	de	wederpartij	aan	
een accountantscontrole wenst te onderwerpen, dient LSNED 
aan	de	wederpartij	schriftelijk	te	verzoeken	om	de	procedure	
voor een accountantscontrole te starten. Een dergelijk verzoek 
kan slechts op redelijke gronden worden geweigerd.

4.	 LSNED	heeft	het	recht	om	de	documenten	als	vermeld	in	lid	
1	van	dit	artikel	voor	intern	gebruik	te	reproduceren	en	te	
behouden met uitzondering van de documenten ter zake van 
overeengekomen lumpsumprijzen, vaste tarieven en vaste 
honoraria.

5. Het recht van LSNED om accountantscontroles te doen 
uitvoeren duurt voort gedurende 2 jaar na ofwel oplevering van 
het	werk	ofwel	vroegtijdige	beëindiging	van	het	contract.	

6.	 De	wederpartij	zal	erop	toezien	dat	de	bepalingen	
van	dit	artikel	zullen	worden	opgenomen	in	elke	
onderaannemingsovereenkomst en elk soortgelijk document 
voortvloeiend uit de overeenkomst, met inbegrip van alle 
contracten die door onderaannemers of de onderaannemers 
daarvan zullen worden afgesloten, zodat aan de (onder)
aannemer dezelfde rechten van accountantscontrole 
worden toegekend als die welke aan LSNED zijn toegekend. 
van	dit	artikel	zullen	worden	opgenomen	in	elke	
onderaannemingsovereenkomst en elk soortgelijk document 
voortvloeiend uit de overeenkomst, met inbegrip van alle 
contracten die door onderaannemers of de onderaannemers 
daarvan zullen worden afgesloten, zodat aan de (onder)
aannemer dezelfde rechten van accountantscontrole worden 
toegekend als die welke aan LSNed zijn toegekend. 
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HOOFDSTUK 4: BEPALINGEN SPECIFIEK BETREKKING HEBBEND  
OP INHUUR VAN DIENSTEN

IV.1 Opdrachtovereenkomst en overige bescheiden
1.	 De	opdracht	wordt	door	LSNED	aan	de	wederpartij	verstrekt	

onder	het	aangaan	van	een	door	de	Belastingdienst	verstrekte	
Modelovereenkomst (geen werkgeversgezag) of een door de 
Belastingdienst	goedgekeurde	opdrachtovereenkomst.	

2.	 Voordat	LSNED	de	opdracht	verstrekt	aan	de	wederpartij,	
overlegt	de	wederpartij	een	origineel	uittreksel	uit	het	
handelsregister van de Kamer van Koophandel met vermelding 
van zijn BTW-nummer. Treden er wijzigingen op met betrekking 
tot	de	inschrijving	van	de	wederpartij	in	het	handelsregister	van	
de	Kamer	van	Koophandel,	dan	verstrekt	de	wederpartij	een	
aangepast	uittreksel.	

3.	 De	wederpartij	voldoet	aan	de	voorwaarden	die	de	
belastingdienst,	overige	instanties,	wet-	en	regelgeving	stellen	
teneinde te bewerkstelligen dat haar behaalde resultaat wordt 
aangemerkt als winst uit onderneming. 

IV.2 Afwezigheid en vervanging
1.	 Tijdens	afwezigheid	van	de	wederpartij	door	arbeidsonge-

schiktheid,	ziekte	en/of	verlof	vindt	geen	doorbetaling	plaats.
2.	 Tijdens	afwezigheid	van	de	wederpartij	draagt	de	wederpartij	

zorg voor vervanging, tenzij LSNED van mening is dat vervanging 
niet	noodzakelijk	is.	De	wederpartij	gaat	niet	over	tot	vervanging	
dan	nadat	LSNED	voorafgaande	schriftelijke	toestemming	heeft	
gegeven	voor	de	keuze	van	de	vervanger	van	de	wederpartij.

3.	 Vervanging	ontslaat	de	wederpartij	niet	van	enige	verplichting	
uit de overeenkomst.

IV.3 Verzekering 
1.	 De	wederpartij	zal	voor	eigen	rekening	en	risico	beschikken	

over elke vereiste verzekering voor of met betrekking tot 
de	aansprakelijkheid	van	de	wederpartij,	doch	niet	beperkt	
tot beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en 
wettelijke	(risico)aansprakelijkheid	jegens	LSNED	en	jegens	
derden, met een verzekerd bedrag van minimaal € 2.500.000,-- 
(zegge: twee en een half miljoen euro) per gebeurtenis, inclusief 
het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van 
LSNED	en/of	haar	LSNED,	waaraan	werkzaamheden	worden	
verricht	of	die	de	wederpartij	om	welke	reden	dan	ook	zijn	
toevertrouwd. 

2.	 LSNED	heeft	het	recht	te	verlangen	dat	behalve	de	
verzekeringen	genoemd	in	dit	artikel	nog	een	of	meerdere	
verzekeringen	op	kosten	van	de	wederpartij	worden	gesloten.

3.	 LSNED	heeft	te	allen	tijde	het	recht	te	controleren	of	
de	wederpartij	volledig	heeft	voldaan	aan	de	op	haar	
rustende	verzekeringsplicht.	De	wederpartij	zal	op	eerste	
verzoek	van	LSNED	hiertoe	een	afschrift	verstrekken	van	de	
verzekeringspolissen.  

4.	 De	wederpartij	zal	het	verzekerd	bedrag	en	de	polisvoorwaarden	
gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet ten nadele 
van	LSNED	wijzigen,	tenzij	LSNED	hiervoor	haar	expliciete	en	
schriftelijke	toestemming	heeft	gegeven.

IV.4 Tussentijdse beëindiging 
1.	 LSNED	is	te	allen	tijde	gerechtigd	de	overeenkomst,	zonder	

opgaaf	van	redenen,	tussentijds	geheel	of	gedeeltelijk	te	
beëindigen	met	inachtneming	van	een	opzegtermijn	van	
ten	minste	dertig	dagen	door	middel	van	een	schriftelijke	
mededeling	aan	de	wederpartij.	

2.	 In	geval	van	beëindiging	als	bedoeld	in	het	vorige	lid	is	LSNED	
uitsluitend	gehouden	de	wederpartij	te	betalen	voor	het	naar	
behoren	uitgevoerde	deel	van	de	overeenkomst	en	de	extra	
kosten	en	uitgaven	waarvan	de	wederpartij	kan	aantonen	dat	zij	
ten	gevolge	van	deze	beëindiging	zijn	ontstaan.

3.	 De	wederpartij	is	verplicht	in	geval	van	tussentijdse	beëindiging	
van de overeenkomst, om welke reden dan ook, alle in haar 
bezit zijnde en op de opdracht betrekking hebbende bescheiden 
en zaken bij LSNED in te leveren. 

IV.5 Overige rechten en plichten
1.	 De	wederpartij	is	verantwoordelijk	voor	haar	eigen	

arbeidsomstandigheden	en	veiligheid.	De	wederpartij	dient	
zich	te	houden	aan	alle	van	toepassing	zijnde	wettelijke	
voorschriften,	voorschriften	van	de	arbeidsinspectie,	de	ter	
plaatse	geldende	voorschriften	en	de	contractuele	afspraken	
hieromtrent.

2.	 De	wederpartij	vervult	haar	te	verrichten	diensten	in	volledige	
onafhankelijkheid	en	is	volledig	vrij	om	ook	voor	derden	
werkzaam te zijn.

3.	 LSNED	houdt	geen	loonheffing	in	op	de	door	LSNED	aan	de	
wederpartij	uit	te	keren	bedragen	en	draagt	geen	loonheffing	af,	
nu	partijen	expliciet	beogen	geen	arbeidsovereenkomst	aan	te	
gaan. 

4.	 Het	is	de	wederpartij	niet	toegestaan	zonder	voorafgaande	
schriftelijke	toestemming	van	LSNED	derden	in	te	schakelen	
voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
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