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Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen 
H4A goederen (in)koopt (koopovereenkomst), diensten afneemt 
(overeenkomst van opdracht) en wanneer H4A een (onder)aanne-
mer inschakelt voor het tot stand brengen van een bepaald werk 
(overeenkomst van aanneming), kortom in alle gevallen, waarin 
H4A koper of opdrachtgever is.

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrip-
pen als volgt gedefinieerd:
a. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene 

Inkoopvoorwaarden
b. Bouwplaats: de plaats waar H4A werkzaamheden verricht, 

niet zijnde het Terrein
c. Diensten: de door de Wederpartij te verlenen diensten, zoals      

nader gespecificeerd in de Overeenkomst
d. Equipment: alle voertuigen, (persoonlijke- en veiligheids)

uitrustingsstukken, kranen, werkkleding, steigerwerk en 
onderdelen daarvan, verbruiksartikelen, gereedschappen, 
meet- en beproevingsmiddelen etc., die de Wederpartij 
gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst, doch 
uitgezonderd de zaken die verwerkt dienen te worden in de tot 
stand te brengen Zaken

e. Factuuradres: vestigingsadres van de betreffende entiteit van 
H4A

f. H4A: Holding de Vier Ambachten B.V., H4A Bouw B.V., H4A 
Bouw Zeeuws-Vlaanderen B.V., H4A Groen B.V., H4A Industrie 
Service B.V., H4A Infratechniek B.V., H4A Ontwikkeling B.V., 
H4A Utility B.V., H4A Verhuur B.V., H4A Windenergie B.V., 
Mobach Transport en  Verhuur B.V., ZVAC B.V.

g. Hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst van 
aanneming tussen de Principaal als opdrachtgever en H4A als 
opdrachtnemer.

h. Materialen: stoffen en voorwerpen die worden verwerkt 
in de tot stand te brengen Zaken ofwel worden gebruikt bij 
de uitvoering van de Diensten, met uitzondering van de te 
gebruiken Equipment

i. Mondeling: in gesproken woorden uitgedrukt fysiek of 
telefonisch

j. Overeenkomst: de tussen H4A en Wederpartij gemaakte 
afspraken koopovereenkomst, overeenkomst van opdracht of 
aanneemovereenkomst.

k. Partijen: H4A en de Wederpartij 
l. Personeel: het eigen personeel van de Wederpartij en het 

door hem (indirect) ingeleende personeel dat bij de uitvoering 
van de Overeenkomst wordt ingeschakeld.

m. Prijs of Prijzen : de in de Overeenkomst opgenomen 
prijs of prijzen

n. Principaal: de opdrachtgever van H4A
o. Schriftelijk: op schrift zowel op papier als elektronisch 
p. Terrein: het terrein waarop H4A feitelijk is gevestigd
q. Wederpartij: de partij waarvan H4A goederen inkoopt (= de 

verkoper) of diensten afneemt (= de opdrachtnemer) of die in 
opdracht en ten behoeve van H4A een werk tot stand brengt 
(= de onder)aannemer).

r. Zaken: de stoffelijke objecten die onderwerp van de 
Overeenkomst zijn, waaronder software begrepen 

s. Zekerheid: een onvoorwaardelijke bankgarantie, op 
gebruikelijke voorwaarden gesteld door een als zodanig in 
de EU erkende bankinstelling, op basis waarvan de bank 
tot uitbetaling zal overgaan naar aanleiding van de enkele 
verklaring van de begunstigde partij dat hij recht heeft op 
betaling van een bepaald bedrag, zo nodig onder overlegging 
van de in die bankgarantie genoemde documenten.

Artikel 2 – Totstandkoming en wijzigingen Overeenkomst en 
Algemene Voorwaarden
1. De Overeenkomst komt tot stand doordat H4A een Schriftelijk 

aanbod van de Wederpartij Schriftelijk aanvaardt.
2. Bij afroepcontracten komt de verplichting tot levering tot 

stand telkens op het moment dat H4A daartoe Schriftelijk of 
Mondeling opdracht aan de Wederpartij geeft.

3. Het aanbod van de Wederpartij is onherroepelijk voor 
tenminste zes maanden na de ontvangst van dit Schriftelijke 
aanbod door H4A. 

4. Wijzigingen van de Overeenkomst en afwijkingen van deze 
Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien 
zij Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 

5. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden 
en eventuele andere algemene voorwaarden die op de 
Overeenkomst van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene 
Voorwaarden.

6. Wijkt een aanvaarding van H4A op ondergeschikte punten, die 
dus niet de essentialia van de Overeenkomst betreffen, af van 
het aanbod van de Wederpartij, dan komt de Overeenkomst 
in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot 
stand: 
 tenzij de Wederpartij deze aanvaarding niet binnen  
 14 dagen na ontvangst daarvan, Schriftelijk expliciet 
 heeft verworpen, of  
 eerder, zodra de Wederpartij met de uitvoering van de  
 Overeenkomst is begonnen.

7. De Wederpartij wordt geacht voorafgaand aan het sluiten van 
de Overeenkomst inzage te hebben gehad in het bestek, alle 
ter zake relevante tekeningen en bescheiden en alle overige 
door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen. 

8. Indien de Wederpartij gedurende het ontwerp en/of de 
fabricage van de Zaken of de uitvoering van Diensten 
een mogelijkheid ziet verbeteringen in deze Zaken en/of 
Diensten aan te brengen, zal de Wederpartij ter zake van 
die verbeteringen een Schriftelijk aanbod aan H4A doen. 
In dit aanbod dient onder meer te zijn opgenomen of deze 
verbeteringen - en met inachtneming van artikel 4 van deze 
Algemene Voorwaarden - tot meer- of minderwerk leiden en/of 
tot een inkorting of verlenging van de levertijd. 

9. De Wederpartij kan aan de Overeenkomst geen enkel recht 
ontlenen voor het verkrijgen van een vervolgopdracht, tenzij 
dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.

10. H4A behoudt zich het recht voor de volgorde van de door 
de Wederpartij uit te voeren werkzaamheden te wijzigen, 
indien zij dit wenselijk acht in verband met de voortgang 
van het project of de bouw, zonder schadeplichtig jegens de 
Wederpartij te zijn doch met inachtneming van artikel 3 lid 4 
van deze Algemene Voorwaarden. 
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Artikel 3 - Prijs(herziening), (betaling) factuur en 
zekerheidstelling
1. De Prijs van de goederen die H4A inkoopt of van de diensten 

die ten behoeve van haar worden verricht of de aanneemsom 
die zij moet betalen omvat, tenzij nadrukkelijk anders is over-
eengekomen, alle kosten in verband met de nakoming van de 
verplichtingen van de Wederpartij, waaronder de prijs voor de 
Zaken en Diensten, de kosten voor het inzetten van Equip-
ment, verpakkings-, transport- en de afleveringskosten, de 
kosten van teken- en berekenwerk, administratie, alle beno-
digde Materialen en materieel, apparatuur en documenten, de 
kosten van opslag, afvoer, verwerking en recycling van afval, 
inkoop, emballage, heffingen, belastingen (met uitzondering 
van BTW), verzekeringen (inclusief eigen risico’s), vergun-
ningen, premies, toezicht, arbeid, certificering, reproductie, 
communicatie, in- en uitvoer en alle andere zaken, al dan 
niet van tijdelijke aard, die nodig zijn om de Overeenkomst 
te voltooien, alsmede honoraria, overheadkosten, winst en 
de eventuele kosten van montage en instructie, als hierna in 
artikel 16 bepaald en reis- en verblijfkosten die Wederpartij en 
door hem ingeschakelde derden in verband met de uitvoering 
van de Overeenkomst maken. Eventuele kosten verbonden 
aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven waaronder 
ook begrepen de kosten van adviezen, tekenwerk e.d. door of 
namens de Wederpartij gemaakt, komen voor rekening van de 
Wederpartij.

2. De prijzen zijn exclusief BTW en luiden, indien niet uitdrukke-
lijk anders is overeengekomen, in Euro’s. 

3. De Prijzen – inclusief eventuele opslagpercentages - zijn vast. 
Partijen kunnen uitsluitend de Prijzen aanpassen indien de 
Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaan-
passing kunnen leiden alsmede de wijze waarop de prijsaan-
passing alsdan plaatsvindt.

4. De Wederpartij komt uitsluitend een beroep op vergoeding we-
gens kostenverhogende omstandigheden op basis van artikel 
7:753 BW of, indien de UAV 2012 of de UAV-GC 2005 van 
toepassing is, het bepaalde in §47 UAV 2012 respectievelijk § 
44 UAV-GC 2005, toe indien H4A dat beroep ook heeft op de 
Principaal. 

5. De Wederpartij dient, tenzij anders overeengekomen, zijn 
factuur tegelijk met of meteen na de beëindiging van de 
Overeenkomst te sturen naar het door H4A aan de Wederpartij 
kenbaar gemaakte Factuuradres. Opdrachtnemer is gehouden 
om binnen één maand volgende op de oplevering van het werk 
dan wel de levering van de Zaken en/of Diensten zijn factuur 
ter zake van het eventueel hem nog uit hoofde van de Over-
eenkomst toekomende bedrag bij Opdrachtgever in te dienen, 
bij gebreke waarvan Opdrachtnemer geacht wordt enig nog 
mogelijk resterend vorderingsrecht op Opdrachtgever te heb-
ben prijsgegeven. Dit beding dient te worden aangemerkt als 
een vervalbeding. 
Facturen dienen te voldoen aan de daarvoor geldende eisen 
zoals opgenomen in de Wet op de Omzetbelasting 1968 en 
conform de in artikel 7 lid 12 van deze Algemene Voorwaarden 
bedoelde ontvangstbevestigingsbonnen, afrekenstaten en/
of manurenstaten. De gedagtekende en genummerde factuur 
vermeldt voor zover van toepassing in ieder geval op een dui-
delijke en overzichtelijke wijze:  
 de naam, adres en woonplaats van de Wederpartij;  
 de Overeenkomst en de plaats(en) van uitvoering  
 waarop de factuur betrekking heeft;  
 het opdracht-, werk- en codenummer;  
 de totale contractprijs,  
 de reeds gefactureerde bedragen  
 en het termijnnummer; 
 het tijdvak en de verrichte prestaties waarop  
 de factuur betrekking heeft;  
 het BTW-nummer van de Wederpartij;  
 een opgave of de verleggingsregeling met betrekking  
 tot de omzet- belasting al dan niet van toepassing is en  
 indien deze regeling van toepassing is het bedrag van de  
 omzetbelasting;  
 de e-bankrekeningnummers van de Wederpartij;  
 het G-rekeningnummer, het deel van het factuurbedrag  
 dat betrekking heeft op berekende loonkosten, alsmede  
 het met H4A overeengekomen percentage dat voor de  
 sociale lasten en loonbelasting op de G-rekening van de  
 Wederpartij respectievelijk rechtstreeks dient te worden  

 gestort;  
 de nummer(s) van de hiervoor bedoelde ontvangstbe 
 vestigingsbonnen, afrekenstaten en/of manurenstaten  
 onder overlegging daarvan. De persoonsvermelding om 
 vat naam, geboortedatum en burgerservicenummer. 
 indien sprake is van onderaanneming in de zin van de  
 Wet Ketenaansprakelijkheid, de omvang van de bruto  
 loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag  
 gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten  
 aanzien van loonsom- en afdrachtverplichtingen.  
Indien een factuur niet aan de in dit lid bedoelde eisen vol-
doet of wanneer de factuur geen ontvangstbevestigingsbon, 
afrekenstaat en/of manurenstaat bevat, heeft H4A het recht 
betaling van die factuur op te schorten tot het moment waarop 
de Wederpartij die factuur in overeenstemming van dit artikel-
lid heeft gebracht.

6. Behoudens het recht van opschorting of verrekening van H4A, 
vindt betaling van de factuur door H4A aan de Wederpartij 
plaats binnen 60 (zestig) dagen na ontvangst van de factuur, 
tenzij in de Hoofdaannemingsovereenkomst tussen H4A en de 
Principaal een langere termijn geldt, in welk geval ook in de 
relatie tussen H4A en de Wederpartij deze langere termijn van 
toepassing is. Indien H4A de betaling van de factuur opschort, 
dan begint de overeengekomen betalingstermijn opnieuw te 
lopen vanaf het moment dat de opschortingsgrond is komen te 
vervallen.

7. H4A heeft het recht het bedrag van de factuur van de Weder-
partij te verrekenen met bedragen die de Wederpartij aan haar 
verschuldigd is, onverminderd de overige haar toekomende 
rechten uit hoofde van de wet, de Overeenkomst en deze 
Algemene Voorwaarden.

8. Bij een overeengekomen vooruitbetaling, voorschotbetaling 
en/of termijnbetaling door H4A aan de Wederpartij, heeft H4A 
het recht van de Wederpartij te verlangen dat hij binnen een 
nader te bepalen termijn een naar zijn oordeel voldoende 
Zekerheid voor nakoming verstrekt. Als de Wederpartij niet 
binnen de gestelde termijn de verlangde Zekerheid verstrekt, 
raakt hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft 
H4A het recht om de Overeenkomst te ontbinden en zijn scha-
de op de Wederpartij te verhalen, zonder jegens de Wederpar-
tij gehouden te zijn tot schadevergoeding.

9. H4A heeft steeds het recht de door de Wederpartij ter zake 
van de verrichte werkzaamheden verschuldigde loonheffin-
gen, zijnde loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies 
werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage op 
grond van de Zorgverzekeringswet en BTW, waarvoor H4A 
mede als eigen bouwer ingevolge de belastingwetgeving en 
sociale verzekeringswetgeving hoofdelijk aansprakelijk zou 
kunnen zijn, aan de Wederpartij te betalen door storting op 
diens geblokkeerde rekening of in te houden en namens de 
Wederpartij rechtstreeks te betalen aan de ontvanger directe 
belastingen. 

10. H4A heeft steeds het recht de door haar verschuldigde bedra-
gen te verrekenen met nog niet opeisbare vorderingen, die 
H4A heeft op de Wederpartij ter zake van de verrichte werk-
zaamheden verschuldigde loonheffingen, zijnde loonbelasting, 
premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekerin-
gen, inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgver-
zekeringswet en BTW, waarvoor H4A mede als eigen bouwer 
ingevolge de belastingwetgeving en sociale verzekeringswet-
geving hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn. H4A is door 
betaling als bedoeld in artikel 3 lid 11 en 12 hiervan jegens de 
Wederpartij gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 4 – Meer- en minderwerk
1. De Wederpartij heeft slechts recht op vergoeding van meer-

werk indien Partijen een expliciete en Schriftelijke meerwerk-
overeenkomst hebben gesloten. Deze meerwerkovereenkomst 
zal dan in zijn geheel onderdeel van de Overeenkomst uitma-
ken. Deze algemene voorwaarden zullen ook van toepassing 
zijn op de meer- en minderwerkovereenkomsten.

2. Verrekening van meerwerk of minderwerk vindt plaats tegen 
maximaal de daarvoor geldende tarieven zoals opgenomen in 
de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders in de meerwerk-
overeenkomst is overeengekomen.

3. Voor zover prijzen en tarieven van meer- of minderwerk niet 
in de Overeenkomst zijn opgenomen, verplicht de Wederpartij 
zich ertoe voor meerwerk en minderwerk uitsluitend markt-

a.
b. 

c.
d.
e.

f.

g.
h.

i.
j. 

k.
  

l. 
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conforme tarieven aan te bieden.
4. De Wederpartij dient meer- of minderwerk separaat te facture-

ren.

Artikel 5 – Eigendomsovergang, risico en oplevering
1. De eigendom van de Zaken gaat over op H4A nadat deze 

Zaken aan H4A zijn geleverd – dan wel, indien van toepassing 
- gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd. Zolang de zaken 
niet zijn geleverd, blijven deze voor rekening en risico van de 
Wederpartij.

2. In geval H4A aan de Wederpartij Materialen ter beschikking 
stelt dan wel door de Wederpartij voor en op aanwijzing 
en kosten van H4A Materialen gemaakt of aangeschaft zijn 
ten behoeve van de nakoming door de Wederpartij van zijn 
verplichtingen uit de Overeenkomst, blijven dan wel worden 
deze eigendom van H4A. De Wederpartij zal deze Materialen 
uitsluitend gebruiken ten behoeve van de nakoming van zijn 
verplichtingen uit de Overeenkomst, deze afzonderlijk bewa-
ren en deze merken als eigendom van H4A. De door H4A aan 
de Wederpartij ter beschikking gestelde Materialen worden ten 
tijde van de hiervoor bedoelde terbeschikkingstelling geacht in 
goede staat te verkeren en conform de vereiste specificaties 
te zijn, tenzij de Wederpartij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 
binnen veertien dagen na ontvangst van de Materialen ter 
zake de Materialen bij H4A heeft gereclameerd.

3. De Zaken die met de in lid 2 van dit artikel bedoelde Materi-
alen door de Wederpartij worden vervaardigd, worden door 
hem namens en ten behoeve van H4A vervaardigd, zodanig 
dat deze Zaken direct bij aanvang van de vervaardiging het 
eigendom van H4A zullen zijn. De Wederpartij zal deze Zaken 
deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar als eigendom 
van H4A opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren en 
alle maatregelen treffen die nodig zijn om de kwaliteit van de 
Zaken te waarborgen onverminderd al zijn andere verplichtin-
gen die uit deze Algemene Voorwaarden volgen.

4. H4A heeft het recht de levering aan haar – en daarmee de 
eigendomsoverdracht - van de Zaken uit te stellen en/of in 
afroep te wijzigen, zonder daardoor in verzuim te geraken. In 
dat geval zal – met inachtneming van lid 3 van dit artikel - de 
eigendom van de Zaken op H4A overgaan op de (nader) over-
eengekomen leveringsdatum. Tot het moment dat de levering 
dan wel, indien van toepassing, de montage c.q. installatie 
heeft plaatsgevonden, zal de Wederpartij met inachtneming 
van artikel 6 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden die Zaken 
dan als houder ten behoeve van H4A houden.

Artikel 6 – Levering
1. Levering van de Zaken door de Wederpartij aan H4A vindt 

plaats Franco DDP (thans vigerende Incoterms), op de door 
H4A aangewezen plaats van aflevering, gelost in een deug-
delijke verpakking onder aanbieding van alle benodigde 
documenten, zoals vrachtbrief, pakbon en grensoverschrij-
dingsdocumenten. Op de buitenkant van de verpakking dienen 
duidelijk het ordernummer, de afdeling waar de goederen die-
nen te worden afgeleverd en alle overige door H4A gevraagde 
gegevens te worden vermeld. Het transport op de plaats van 
aflevering en het aflaadrisico komen voor rekening en risico 
van de Wederpartij.

2. De Wederpartij moet een dreigende levertijdoverschrijding 
onverwijld en Schriftelijk kenbaar maken aan H4A. Dit laat on-
verlet de eventuele gevolgen van deze (dreigende) overschrij-
ding ingevolge de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden 
en/of de wet.

3. Indien H4A met inachtneming van artikel 5 lid 4 van deze 
Algemene Voorwaarden de levering uitstelt dan wel in afroep 
wijzigt, zal de Wederpartij de Zaken die alsdan later dienen 
te worden geleverd, deugdelijk verpakt, afgescheiden en 
herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen, verzekeren en 
alle maatregelen treffen die nodig zijn om de kwaliteit van de 
Zaken te waarborgen. Indien in dat geval de opslagperiode 
langer dan twee weken duurt, zal H4A uitsluitend de kosten 
voor de totale opslagtermijn tegen de werkelijk gemaakte 
kosten, die door de Wederpartij moeten worden bewezen, 
vergoeden. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de Wederpartij 
1. De Wederpartij zal H4A op de hoogte houden van de uitvoe-

ring van de Overeenkomst en desgevraagd kosteloos alle door 

H4A aan de Wederpartij gevraagde inlichtingen ter zake de 
(uitvoering van) Overeenkomst geven. De Wederpartij is onder 
meer, doch niet uitsluitend, verplicht om H4A direct schrifte-
lijk in te lichten over feiten en/of omstandigheden die kunnen 
leiden tot vertraging in de nakoming van de Overeenkomst of 
waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

2. De Wederpartij is verplicht zich bij de uitvoering van de Over-
eenkomst als een maatschappelijk verantwoord Wederpartij te 
gedragen en daarbij op eigen rekening en risico aantoonbaar 
alle relevante wet- en regelgeving in acht te nemen, waar-
onder, doch niet uitsluitend, nadrukkelijk begrepen wet- en 
regelgeving en vergunningsvoorschriften met betrekking 
tot milieu, veiligheid, (informatie)beveiliging, gezondheid, 
arbeidsomstandigheden, vergunningsvoorschriften en de bij 
H4A specifiek geldende regels, voorschriften en plannen. De 
Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor eventueel vereiste 
vergunningen en het treffen van veiligheidsmaatregelen. 

3. De Wederpartij staat er jegens H4A voor in dat het Personeel 
beschikt over een geldige verblijfs- en werkvergunningen, een 
geldige A1-verklaring en voldoet aan de registratievereisten 
voor niet-Nederlandse werknemers, het een en ander zoals 
geregeld in de Wet Arbeid Vreemdelingen en aanverwante 
wet- en regelgeving, waaronder de Wet op de Identificatie-
plicht en dient daartoe een actueel bestand van identiteits-
papieren/werkvergunningen/verblijfsvergunningen ter inzage 
op het Terrein dan wel de Bouwplaats beschikbaar te houden. 
Indien schending van deze bepaling door de Wederpartij leidt 
tot de oplegging van een (bestuurs- of strafrechtelijke) boete 
aan H4A, dient de Wederpartij deze boete aan H4A te vergoe-
den evenals de redelijke kosten van juridische bijstand die 
H4A zich dan moet getroosten om zich tegen deze oplegging 
van die boete te verzetten c.q. zich te verdedigen.

4. De Wederpartij zorgt voor adequaat toezicht op de overeenge-
komen werkzaamheden.

5. Indien de Wederpartij in de opdracht kennelijke of vermoe-
delijke onduidelijkheden c.q. manco’s ontmoet of ervaart, is 
hij verplicht H4A daarop onverwijld te wijzen en opheldering 
te vragen, voordat hij tot uitvoering, productie of levering 
overgaat.

6. De Wederpartij mag de uitvoering van zijn verplichtingen 
uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk, aan derden 
uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van H4A. Een hiervoor door H4A gegeven toestemming laat de 
aansprakelijkheid van de Wederpartij op grond van artikel 19 
lid 1 van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

7. De Wederpartij draagt zelf de verantwoordelijkheid om het 
Personeel en de door hem ingeschakelde derden te infor-
meren over de afspraken die gelden tussen hem en H4A bij 
de uitvoering van de Overeenkomst en ziet er op toe dat die 
personen zich aan die afspraken conformeren.

8. Op eerste verzoek van H4A zal de Wederpartij een recent (niet 
ouder dan drie maanden) uittreksel van zichzelf uit het Han-
delsregister van de Kamer van Koophandel en een getekende 
integriteitsverklaring met betrekking tot zichzelf aan H4A 
overhandigen. 

9. De Wederpartij dient te dulden dat H4A van tijd tot tijd een 
audit of een soortgelijke controle bij de Wederpartij uitvoert 
of door een derde uit laat voeren. De Wederpartij is gehouden 
hieraan zijn medewerking te verlenen.

10. De Wederpartij houdt zich jegens het Personeel bij de uitvoe-
ring van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regel-
geving op het gebied van veiligheid en gezondheid. Indien de 
Wederpartij zich hier niet aan houdt en H4A hierdoor schade 
lijdt, vrijwaart de Wederpartij H4A ter zake van die schade.

11. De Wederpartij legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op een 
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

12. Indien de opdracht zodanig is gevorderd dat de Wederpartij 
tot (gedeeltelijke) facturering kan overgaan, dient – alvorens 
deze facturering daadwerkelijk plaatsvindt - de Wederpar-
tij zich eerst te voorzien van een door H4A ondertekende 
ontvangstbevestigingsbon, manurenstaat en/of afrekenstaat. 
Uit deze documenten moet blijken welke personen, waar, op 
welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor de uit-
voering van de Overeenkomst zijn ingezet. Deze documenten 
zijn uitsluitend nodig voor de administratie van H4A en geeft 
de Wederpartij nog geen recht op betaling.

13. Facturen dienen te zijn voorzien van een ontvangstbevesti-
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gingsbon, manurenstaat en/of afrekenstaat en dienen te wor-
den gezonden naar het Factuuradres van H4A. Facturen zonder 
ontvangstbevestigingsbon, manurenstaat en/of afrekenstaat 
worden niet in behandeling genomen.

14. De Wederpartij moet op eerste verzoek van H4A aan H4A 
de loonstaten dan wel de manurenverantwoording van het 
Personeel verschaffen. Desgevraagd verschaft de Wederpar-
tij aan H4A en aan de bevoegde instanties toegang tot de 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken opdat met betrekking tot 
die afspraken controles, audits en/ of loonvalidatie kunnen 
plaatsvinden. 

15. Opdrachtnemer is verplicht een loonadministratie te voeren in 
overeenstemming met de geldende Wet op de loonbelasting 
1964, de Invorderingswet en de Zorgverzekeringswet. 

16. De Wederpartij dient al zijn verplichtingen jegens het door 
hem in het werk ingezette Personeel en alle daaruit volgende 
verplichtingen strikt na te komen. De Wederpartij is verant-
woordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op grond van 
de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, 
daaronder in elk geval begrepen de verplichtingen tot betaling 
van de loonheffingen, zijnde loonbelasting, premie volksverze-
keringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhan-
kelijk bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet en BTW, 
daaronder mede begrepen de invorderingsrente en kosten 
voor de aanslag(en) loonheffingen en boete(s) en kosten in-
zake BTW. De Wederpartij dient zijn verplichtingen uit een van 
toepassing zijnde CAO stipt na te leven.

17. De Wederpartij vrijwaart H4A tegen alle aanspraken en vorde-
ringen, waaronder alle belastingen, schade, verlies, interesten 
en boetes en kosten ter zake schending van de verplichtingen 
van de Wederpartij voortvloeiende uit de belastingwetgeving 
en sociale verzekeringswetgeving, daaronder mede begrepen 
die ter zake van schending van de Wet ketenaansprakelijkheid, 
Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs, Wet Aanpak 
Schijnconstructies, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers in de EU, Wet arbeid vreemdelingen, Wet AVV, de 
CAO en de arbeidsovereenkomsten van het Personeel van of 
door Wederpartij ingezet.

18. Indien de Wederpartij of door haar ingeschakelde derden haar 
en/of hun betalingsverplichtingen uit hoofde van dit artikel 
genoemde wetgeving niet nakom(t)(en) en H4A in haar/
hun plaats tot voldoening van die betalingsverplichtingen is 
overgegaan, dan dient de Wederpartij onverwijld tot terug-
betaling van het door H4A betaalde bedrag over te gaan, te 
vermeerderen met 15% over dat bedrag en de wettelijke 
rente ex artikel 6:119 BW, te rekenen vanaf de dag waarop 
H4A tot betaling is overgegaan tot en met de dag der algehele 
voldoening.

19. De Wederpartij zal - indien wettelijk vereist dan wel door H4A 
wordt vereist – met een G-rekening werken. 

20. De Wederpartij zal aan het begin van elk kwartaal aan H4A 
een originele verklaring inzake zijn betalingsgedrag van de 
Belastingdienst verschaffen. De Wederpartij zal op eerste ver-
zoek van H4A adequaat bewijs leveren dat de Wederpartij en 
elk van zijn eventuele (onder)aannemers of inleners, correct 
en volledig alle loonbelasting, premies sociale verzekeringen 
en BTW verschuldigd door Wederpartij, of elk van het eventu-
ele Personeel in verband met de uitvoering van de Overeen-
komst, heeft afgedragen.

21. De Wederpartij is verplicht om alle contractverplichtingen in 
verband met het door de Wederpartij ingezette Personeel bij 
de uitvoering van de Overeenkomst, onverkort op te leggen 
aan alle partijen waarmee hij overeenkomsten aangaat ten 
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. De Weder-
partij is verplicht om te bedingen dat deze partijen op hun 
beurt de bedoelde contractverplichtingen onverkort opnemen 
in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering 
van de Overeenkomst.

22. De Wederpartij is verplicht voorafgaand aan of tegelijkertijd 
met de levering van de Zaken de bij de te leveren Zaken ho-
rende documenten digitaal aan H4A ter beschikking te stellen. 
H4A is vrij in het gebruik van deze documenten, waaronder 
begrepen het verveelvoudigen daarvan voor eigen gebruik, 
zonder daarvoor een vergoeding aan de Wederpartij verschul-
digd te zijn.

23. De Wederpartij onthoudt zich van het rechtstreeks dan wel 
door tussenkomst van derden doen van prijsopgaven en/

of aanbiedingen aan een (potentiële) Principaal, waaronder 
begrepen die voor uitbreidingen, vervangingen en/of wijzingen 
betreffende werk(zaamheden) of Diensten, waarvoor door H4A 
en diens Principaal onderhandelingen worden of zijn aange-
gaan. Schending van dit artikellid leidt tot een direct opeisbare 
boete van de Wederpartij ad €50.000,00 (vijftigduizend euro). 
Artikel 6: 92 lid 2 B.W. is niet van toepassing.

Artikel 8 – Cessie- pandverbod
1. Het is de Wederpartij verboden zijn uit de Overeenkomst 

jegens H4A voortvloeiende vorderingen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van H4A aan een derde te cederen, 
te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over 
te dragen. Dit overdrachtsverbod heeft goederenrechtelijke 
werking.

2. De Wederpartij mag een verplichting uit hoofde van de Over-
eenkomst slechts met voorafgaande Schriftelijke toestemming 
van H4A overdragen aan een derde. Indien de Wederpartij een 
verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, na verkregen 
schriftelijke toestemming van H4A, geheel of gedeeltelijk over-
draagt aan een derde, dient hij ter zake deze overdracht een 
schriftelijke overeenkomst met deze derde te sluiten waarvan 
alle voorwaarden van de Overeenkomst onverkort onderdeel 
uitmaken, opdat de Wederpartij in de overeenkomst met de 
derde de positie inneemt van H4A en de derde die van de 
Wederpartij. H4A kan aan het verlenen van haar toestemming 
als voormeld de voorwaarde verbinden, dat de Wederpartij ter 
zekerstelling van de rechten van H4A ten behoeve van H4A 
een stil pandrecht vestigt op de rechten van de Wederpartij 
voortvloeiende uit de overeenkomst met die derde. 

3. In geval van overdracht door de Wederpartij aan een derde 
van (een gedeelte van) zijn verplichtingen uit de Overeen-
komst, is de Wederpartij verplicht aan H4A schriftelijk mede 
te delen welke zekerheden zijn gesteld voor de verplichtingen 
van de Wederpartij voortvloeiende uit de belastingwetgeving 
en sociale verzekeringswetgeving.

4. Het is de Wederpartij verboden om het eventueel in de Prijs 
begrepen bedrag aan verschuldigde loonheffingen als bedoeld 
in artikel 7 lid 15 van deze Algemene Voorwaarden en de 
BTW, waarvoor H4A ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid 
aansprakelijk is, te cederen, te verpanden of, onder welke titel 
dan ook in eigendom over te dragen.

 
Artikel 9 - Verplichtingen H4A 
1. H4A zal op verzoek van de Wederpartij alle inlichtingen en ge-

gevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeen-
komst naar behoren uit te voeren.

2. H4A zal zich inspannen zoals een goed ondernemer betaamt 
en H4A zal zich, indien nodig, inspannen om haar mede-
werking te verlenen die nodig is voor de uitvoering van de 
Overeenkomst.

Artikel 10 – Garanties en garantietermijnen
1. De Wederpartij garandeert dat de Zaken en de eventuele 

installatie/montage daarvan en/of de Diensten beantwoorden 
aan hetgeen is overeengekomen en voor het bij het sluiten 
van de Overeenkomst voorziene c.q. het met/door de Over-
eenkomst kennelijk beoogde doel, geschikt en gereed zijn. Dit 
geldt eveneens voor door de Wederpartij herstelde dan wel 
vervangen (onderdelen van de) Zaken en de eventuele instal-
latie/montage daarvan.

2. De Wederpartij garandeert dat de Zaken - en in geval van 
aanneming van werk na oplevering - geheel compleet zijn. Hij 
zorgt onder meer ervoor dat alle onderdelen, hulpmaterialen, 
hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, certificaten, 
inspectie-, beproevings-, keuring-, controle- en garantiebe-
wijzen, gebruiksaanwijzingen, instructieboeken en alle andere 
documentatie, die noodzakelijk is voor het realiseren van 
het bij het sluiten van de Overeenkomst voorziene c.q. het 
met/door de Overeenkomst kennelijk beoogde doel van de 
Zaken, worden meegeleverd, ook indien zij niet met naam 
en toenaam in de Overeenkomst zijn genoemd. De hiervoor 
genoemde documentatie dient in de Nederlandse taal te zijn 
opgesteld, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. De Wederpartij garandeert dat hij, het Personeel, de door 
hem ingeschakelde derden en de Zaken en/of Diensten in alle 
opzichten voldoen aan alle ter zake de Overeenkomst toepas-
selijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van 
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overheidswege ter zake gegeven voorschriften, de regels en 
verklaringen van H4A alsmede aan de eisen van de binnen het 
vakgebied gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, die 
van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de Overeen-
komst. 

4. De Wederpartij verleent aan H4A op de door hem geleverde 
Zaken en/of het werk een onderhoudstermijn die ten minste 
gelijk is aan de onderhoudstermijnen die voor H4A voort-
vloeien uit de Hoofdaannemingsovereenkomst. Zelfs indien 
het werk van de Wederpartij eerder gereed is dan het tijdstip 
waarop het werk overeenkomstig de Hoofdaannemingsover-
eenkomst geheel is opgeleverd, eindigt de onderhoudstermijn 
van de Wederpartij pas op hetzelfde moment als de onder-
houdstermijn die H4A met de Principaal voor het werk is 
overeengekomen, eindigt. 

5. De Wederpartij zal met betrekking tot het door hem geleverde 
ten minste dezelfde garantie geven als die H4A aan de Princi-
paal heeft gegeven, doch indien de fabrieksgarantie ter zake 
het door de Wederpartij geleverde uitgebreider is, geldt voor 
wat betreft die uitgebreide punten de fabrieksgarantie. 

6. De garantietermijn gaat in vanaf de dag van goedkeuring 
van de Zaken overeenkomstig artikel 12 van deze Algemene 
Voorwaarden. Deze garantie zal in ieder geval inhouden dat de 
Wederpartij enig door H4A binnen de garantietermijn schrif-
telijk bij haar aangemeld gebrek zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen veertien dagen na deze aanmelding, koste-
loos zal herstellen dan wel vervangen en de Zaak waarop het 
gebrek zag in gebruik laten stellen. Op deze herstel- dan wel 
vervangingswerkzaamheden zijn deze Algemene Voorwaarden 
onverkort van toepassing. Het verstrijken van de tussen par-
tijen overeengekomen garantietermijn laat de rechten die H4A 
aan de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de wet 
kan ontlenen, onverlet. 

7. Indien de Wederpartij naar het oordeel van H4A het gebrek 
binnen de garantietermijn te laat en/of niet behoorlijk herstelt 
of vervangt, staat het H4A vrij om na schriftelijke aanmaning, 
waarbij aan de Wederpartij nog een laatste redelijke termijn 
gesteld wordt om alsnog na te komen, het gebrek op reke-
ning en risico van de Wederpartij te (laten) herstellen dan wel 
vervangen. 

8. In geval van faillissement van de Wederpartij is H4A gerech-
tigd, onverlet alle overige aanspraken van Opdrachtgever op 
grond van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en 
de wet, 10% van de Prijs extra bij de Wederpartij in rekening 
te brengen vanwege het feit dat H4A ten gevolge van het fail-
lissement zijn aanspraken uit hoofde van de met de Wederpar-
tij overeengekomen garanties niet zal kunnen uitoefenen. 

Artikel 11 – Personeel, ingeschakelde derden, Equipment, 
Materialen en reserveonderdelen
1. Het personeel dat door de Wederpartij bij uitvoering van de 

Overeenkomst is ingeschakeld, zal voldoen aan de door H4A 
gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de 
algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid. De 
Wederpartij zal hierbij zoveel als mogelijk gebruik maken van 
personeel dat reeds eerder bij H4A werkzaamheden heeft ver-
richt en uit dien hoofde ervaring met en kennis over H4A heeft 
verworven. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 
toestemming van H4A is het de Wederpartij niet toegestaan 
gebruik te maken van door derden ter beschikking gesteld 
(ingeleende) personeel. 

2. De afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid van het Per-
soneel en door de Wederpartij ingeschakelde derden worden 
geregeld in overleg met H4A. 

3. De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat tijdens de 
door hem uit te voeren werkzaamheden steeds een door hem 
gemachtigde leidinggevende op de plaats van de uitvoering 
van de werkzaamheden aanwezig is, die daadwerkelijk leiding 
geeft aan en adequaat toezicht houdt op het Personeel en de 
door de Wederpartij ingeschakelde derden en de Nederlandse 
taal beheerst.

4. Indien naar het oordeel van H4A sprake is van onvoldoende 
gekwalificeerd en/of ongeschikt Personeel zijdens de We-
derpartij, is H4A en zonder dat H4A hiervoor kosten aan de 
Wederpartij is verschuldigd, bevoegd om dit Personeel de 
toegang tot het Terrein en/of de gebouwen van H4A en/of de 
Bouwplaats te ontzeggen en de Wederpartij te verzoeken de 
verwijdering van dit Personeel te gelasten. Dat geldt ook als 

het Personeel onder invloed van drank of drugs op het werk 
verschijnt of door een andere geestestoestand niet, althans 
niet adequaat in staat kan worden geacht, de bedongen arbeid 
veilig en naar behoren te verrichten. De Wederpartij zal in dat 
geval, na overleg met H4A, onverwijld en voor rekening en 
risico van de Wederpartij overgaan tot kosteloze vervanging 
van dit Personeel, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 
van dit artikel. H4A zal een dergelijk verzoek niet op onredelij-
ke gronden doen.

5. De werk- en rusttijden van H4A en de algemeen door H4A 
erkende, of door de overheid dan wel krachtens CAO voorge-
schreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vrije dagen, 
gelden ook voor de Wederpartij, het Personeel en door de We-
derpartij ingeschakelde derden. Dit geldt ook in het geval van 
staking of andere aantoonbare oorzaken bij H4A of bij derden, 
waardoor de Wederpartij de Overeenkomst (gedeeltelijk) niet 
kan uitvoeren. Indien deze werk- en rusttijden etc. niet in acht 
worden genomen en H4A hierdoor schade lijdt, dan zal de 
Wederpartij deze schade aan H4A vergoeden en H4A terzake 
hiervan vrijwaren. Uitsluitend met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van H4A en - indien van toepassing – Principaal, 
de Inspectie SZW is het de Wederpartij, het Personeel en 
door de Wederpartij ingeschakelde derden toegestaan over te 
werken.

6. Het Personeel dient tijdens rust- en schaftperiodes gebruik te 
maken van de door de Wederpartij ter beschikking gestelde 
schaftgelegenheid, tenzij in de Overeenkomst is vastgelegd, 
dat gebruik kan worden gemaakt van de op het Terrein aan-
wezige schaftgelegenheid.

7. De Wederpartij zal voor eigen rekening en risico zorg dragen 
voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebrui-
ken - niet van H4A afkomstige – Equipment en Materialen 
inclusief de opslag daarvan. Wederpartij is verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de deugdelijkheid van deze Equipment en 
Materialen en mag deze Equipment en Materialen uitsluitend 
met voorafgaande en schriftelijke toestemming van H4A voor 
eigen rekening en risico op een daartoe door H4A aangewezen 
plek opslaan. 
De Wederpartij dient de in lid 7 van dit artikel bedoelde Equip-
ment en Materialen voor eigen rekening en risico adequaat te 
verzekeren. Indien het gaat om WAM-plichtige zaken garan-
deert de Wederpartij aan H4A dat: 
 ter zake deze zaken een aansprakelijkheids- 
 verzekering is afgesloten die voldoet aan de bij of  
 krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering  
 motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen en die tevens  
 dekking biedt voor schade door het gebruik van  
 die zaken, 
 er ook een cascoverzekering is afgesloten  
 H4A als medeverzekerde in de verzekeringspolis  
 is opgenomen en 
 dat de verzekeraar geen regres kan nemen op H4A  
 in hoedanigheid van medeverzekerde. 
 Dat deze verzekering – voor het geval de Overeen- 
 komst wordt uitgevoerd in het buitenland, ook daar  
 dekking geeft.

8. H4A heeft de bevoegdheid tot inspectie en (af)keuring van alle 
door de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
gebruiken Materialen en Equipment die door de Wederpartij bij 
uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken. 

9. Indien de Wederpartij met toestemming van H4A gebruik 
maakt van Equipment en Materialen van H4A, dient de We-
derpartij eerst de betreffende gebruiksaanwijzing van het 
Equipment te lezen en dit vervolgens deugdelijk te gebruiken 
en te onderhouden en is dat gebruik voor rekening en risico 
van Wederpartij. De Wederpartij is volledig aansprakelijk voor 
alle schade die door dit gebruik ontstaat dan wel zal ontstaan. 
Zodra de Wederpartij het gebruik ervan beëindigd heeft, dient 
hij deze Equipment en Materialen aan Wederpartij volledig 
te retourneren in de staat, waarin hij deze heeft ontvangen, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 2 van deze 
Algemene Voorwaarden. 

10. De Wederpartij dient alle gebreken aan en vermissingen van 
de in lid 10 van dit artikel bedoelde Equipment en Materialen 
direct na diens ontdekking daarvan aan H4A te melden. Bij 
vermissing of het niet volledig retourneren van deze Equip-
ment en/of Materialen is de Wederpartij de vervangingswaar-
de van de vermiste Equipment en/of Materialen aan H4A 

a.

b.
c.

d.

e.



Algemene Inkoopvoorwaarden
Holding De Vier Ambachten (H4A) 
Versie 1 November 2020 - Artikelen 1 t/m 26

6 H4A - VERSIE 1 NOVEMBER 2020

verschuldigd. 
11. Alle door de Wederpartij in te zetten meet- en beproevings-

middelen dienen aantoonbaar te voldoen aan de fabrieksspe-
cificaties ten aanzien van nauwkeurigheid en herleidbaarheid. 
Op eerste verzoek van H4A dient de Wederpartij de bij deze 
middelen horende kalibratie- en testrapporten, die ten hoogste 
twaalf (12) maanden oud mogen zijn, direct aan H4A te over-
leggen.

12. Het is de Wederpartij niet toegestaan zijn Equipment aan 
andere personen dan het Personeel ten gebruik te geven. 
Hiervan mag alleen worden afgeweken met voorafgaande 
toestemming van H4A.

13. De Wederpartij mag het Equipment uitsluitend gebruiken voor 
het doel waarvoor het Equipment bestemd is.

14. De Wederpartij zal H4A tijdig informeren over het niet meer 
beschikbaar zullen zijn van reserveonderdelen van de Zaken.

Artikel 12 – Inspectie en (af)(goed)keuring van Zaken en 
Diensten
1. H4A en/of de Principaal is/zijn te allen tijde gerechtigd de 

Zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na 
levering en montage/installatie ervan te (laten doen) inspecte-
ren en/of keuren, voor zover octrooien, licenties, geheime pro-
cedés en knowhow van de Wederpartij daardoor niet geschon-
den worden en op voorwaarde dat een en ander niet tot een 
dergelijke schending zal leiden. De Wederpartij zal kosteloos 
alle medewerking verschaffen aan de keuring.

2. Op eerste verzoek van H4A zal de Wederpartij aan H4A of 
diens vertegenwoordiger ten behoeve van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde inspectie en/of keuring toegang verschaffen 
tot de plaats van productie, bewerking of opslag en de Weder-
partij zal over zodanige faciliteiten beschikken als redelijker-
wijs door H4A in het kader van de keuring en/of inspectie mag 
worden verlangd. 

3. Indien tijdens de inspectie en/of keuring door H4A een defect 
of een probleem aan de Zaken wordt geconstateerd, komen 
de daaruit voortvloeiende kosten, inclusief de kosten van de 
inspectie en/of keuring, voor rekening van de Wederpartij. 

4. Indien een inspectie en/of keuring zoals bedoeld in dit artikel 
door toedoen van de Wederpartij moet worden herhaald, ko-
men de daaruit voor H4A voortvloeiende kosten voor rekening 
van de Wederpartij. 

5. In geval H4A de Zaken afkeurt, zal de Wederpartij, zo snel 
mogelijk doch in elk geval binnen veertien dagen nadat H4A 
de Wederpartij Schriftelijk van de afkeuring op de hoogte heeft 
gesteld en in overleg met H4A kosteloos zorgdragen voor her-
stel of vervanging van de gebrekkige Zaken, in die zin dat de 
Zaken alsnog aan de Overeenkomst voldoen. 

6. De Zaken worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het 
moment van volledige operationele ingebruikname door H4A 
en na Schriftelijke kennisgeving van deze goedkeuring door 
H4A aan de Wederpartij, tenzij Schriftelijk anders is overeen-
gekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot uitsluitend 
Schriftelijke goedkeuring van H4A.

7. H4A behoudt zich het recht voor om verrichte Diensten te 
controleren en/of (af) te keuren. Feitelijke uitvoering van de 
Diensten door de Wederpartij of daarmee gepaard gaande 
handelingen houd(t)(en) niet in dat H4A de Diensten zonder 
meer goedkeurt. De goed- of afkeuring van de Diensten zal 
met bekwame spoed na inontvangstneming Schriftelijk door 
H4A aan Wederpartij worden meegedeeld.

8. Inontvangstneming van de Zaken, eigendomsovergang zoals 
bedoeld in artikel 5 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden of 
betaling van de Zaken en/of de Diensten, houdt geen goed-
keuring daarvan in. 

9. Afkeuring vormt geen grond tot verlenging van de levertijd.
10. Inspectie en/of (goed)keuring door H4A ontslaat de Weder-

partij niet van enige garantie of aansprakelijkheid ter zake de 
Zaken en/of Diensten, zoals deze voortvloeien uit de Overeen-
komst, deze Algemene Voorwaarden of de wet.

Artikel 13 - Gevolgen van tekortkoming en (dreigende) insol-
ventie van de Wederpartij
1. Alle overeengekomen data en termijnen zijn fataal, zodat 

schending hiervan door de Wederpartij direct tot verzuim leidt, 
tenzij in de Algemene voorwaarden of in de Overeenkomst 
anders is bepaald. Bij niet-tijdige levering is de Wederpartij 
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft H4A het 

recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder jegens de 
Wederpartij gehouden te zijn tot schadevergoeding. Deze 
ontbinding strekt zich niet alleen uit tot Zaken en/of Diensten, 
die nog niet geleverd zijn maar ook tot Zaken en/of Dien-
sten, die op grond van dezelfde Overeenkomst reeds geleverd 
waren, indien deze Zaken en/of Diensten niet meer doeltref-
fend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het niet (tijdig) 
afleveren van de resterende Zaken en/of Diensten.

2. Onverminderd de wettelijke rechten van H4A is de Weder-
partij, zolang H4A de overeenkomst niet heeft ontbonden, bij 
het overschrijden van de leveringstermijn een onmiddellijk 
opeisbare boete van 0,5% van de Prijs exclusief BTW per week 
aan H4A verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop het 
verzuim is ingetreden en met een maximum van 5%. Deze 
boete is een nadrukkelijke “prikkelboete” ter stimulering dat 
de Wederpartij alsnog zijn verplichtingen nakomt. Artikel 6:92 
lid 2 BW is dan ook niet van toepassing.

3. Indien de Wederpartij niet binnen veertien dagen na de ont-
binding de afgekeurde geleverde Zaken bij H4A heeft opge-
haald, heeft H4A het recht de geleverde Zaken voor rekening 
en risico van de Wederpartij aan de Wederpartij te retourneren 
of – indien de Wederpartij de Zaken niet terug in ontvangst 
wil nemen – die Zaken te vernietigen. H4A heeft het recht de 
gemaakte kosten van retour zenden of vernietigen met aan de 
Wederpartij verschuldigde bedragen te verrekenen.

4. Indien H4A voorziet dat de uitvoering van de door de We-
derpartij en/of door hem ingeschakelde derden te verrichten 
leveringen, werkzaamheden en/of Diensten zodanig geschiedt, 
dat de tussen partijen overeengekomen (op)levertermijnen 
en/of tussen de Principaal en H4A overeengekomen (op)
levertermijnen niet zullen worden gehaald, is H4A bevoegd de 
Overeenkomst zonder ingebrekestelling Schriftelijk (gedeel-
telijk) te ontbinden. H4A is dan niet jegens de Wederpartij 
gehouden tot schadevergoeding en zij is gerechtigd de (ver-
dere) uitvoering van de Overeenkomst zelf of door een derde 
en voor rekening en risico van de Wederpartij te (laten doen) 
verrichten, onverminderd de overige uit de Overeenkomst, 
deze Algemene Voorwaarden en/of de wet aan H4A toekomen-
de rechten. 

5. Indien de Wederpartij niet voldoet aan zijn verplichtingen 
voortvloeiende uit enige andere overeenkomst die hij met H4A 
heeft gesloten, is H4A bevoegd zijn verplichtingen voortvloei-
ende uit de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat 
de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen uit hoofde van die 
andere overeenkomt heeft voldaan, onverminderd het recht 
van H4A op aanspraak op schadevergoeding uit hoofde van de 
Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de wet.

6. H4A is gerechtigd, in geval van (dreigende) insolventie van 
de Wederpartij en na Schriftelijke ingebrekestelling van de 
Wederpartij, vorderingen van leveranciers en/of onderaan-
nemers van de Wederpartij met betrekking tot de Overeen-
komst rechtstreeks aan die crediteur(en) te voldoen. H4A zal 
de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de 
hoogte brengen. Deze betaling geldt dan als een rechtsgeldige 
betaling aan de Wederpartij. De vordering van de Wederpartij 
op H4A wordt derhalve met gelijk bedrag verminderd onver-
minderd de rechten van H4A uit hoofde van de Overeenkomst, 
deze Algemene Voorwaarden en de wet.

Artikel 14 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten en 
hulpmiddelen
1. Alle modellen, platen, films, tekeningen, afbeeldingen, bere-

keningen, ontwerpen, specificaties, programmatuur, foto’s, 
stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers, 
mallen, matrijzen, gereedschappen en andere hulpmiddelen, 
door H4A aan de Wederpartij ter beschikking gesteld dan wel 
door de Wederpartij voor en op aanwijzing en kosten van H4A 
gemaakt of aangeschaft ten behoeve van de nakoming door 
de Wederpartij van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, 
zullen eigendom blijven respectievelijk worden van H4A op 
het moment van vervaardiging of aanschaffing ervan. Op de 
in dit lid bedoelde hulpmiddelen rustende intellectuele en/of 
industriële eigendomsrechten blijven of zullen ten tijde van 
de vervaardiging of aanschaffing ervan eigendom worden van 
H4A. 

2. De wijze van gebruik van de door H4A ter beschikking gestel-
de hulpmiddelen als bedoeld in lid 1 is geheel voor rekening 
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en risico van de Wederpartij.
3. Verandering aan of afwijking van in lid 1 bedoelde hulpmid-

delen, is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijke 
goedkeuring van H4A.

4. De Wederpartij zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde hulpmid-
delen in goede staat houden, voorzien van een onuitwisbaar 
kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van H4A en op 
zijn kosten tegen brand, vermissing, schade en diefstal verze-
keren en verzekerd houden, zolang zij onder zijn toezicht zijn. 
De Wederpartij zal een ieder die zich op deze hulpmiddelen wil 
verhalen op het eigendomsrecht van H4A wijzen.

5. Alle in lid 1 van dit artikel bedoelde hulpmiddelen, alle andere 
door H4A aan de Wederpartij in verband met de uitvoering van 
de Overeenkomst ter beschikking gestelde informatie en alle 
daarvan vervaardigde kopieën dienen onverwijld en kosteloos 
nadat de Overeenkomst is beëindigd door de Wederpartij aan 
H4A ter beschikking te worden gesteld dan wel te worden 
vernietigd, dan wel voor H4A in bewaring te worden genomen, 
zulks naar keuze van H4A. Bij overtreding van dit lid gaat de 
geheimhoudingstermijn zoals opgenomen in lid 5 van artikel 
15 van deze Algemene Voorwaarden pas lopen nadat de We-
derpartij alsnog aan dit lid heeft voldaan.

6. De Wederpartij staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik 
door H4A van de geleverde Zaken en/of Diensten. Hij vrijwaart 
H4A tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden 
wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendoms-
rechten en zal aan H4A alle schade vergoeden die het gevolg 
is van een dergelijke inbreuk.

7. H4A verkrijgt een zo volledig mogelijk gebruiksrecht van door 
de Wederpartij ter zake van de in het kader van de uitvoering 
van de Overeenkomst toegepaste of ontwikkelde vindingen 
die eigendom zijn van de Wederpartij. H4A is hiervoor aan de 
Wederpartij geen afzonderlijke vergoeding verschuldigd.

8. Indien op het ontwerp voor de geleverde Zaken enig intellec-
tueel of industrieel eigendomsrecht ten name van de Weder-
partij rust, wordt H4A, die tot reparatie van de Zaken overgaat 
of doet overgaan, niet geacht hierop enige inbreuk te plegen.

9. Zaken en werkwijzen die de Wederpartij in samenwerking met 
of in opdracht van H4A heeft ontwikkeld, mogen niet dan na 
Schriftelijke toestemming van H4A aan derden ter beschikking 
worden gesteld. De bij deze ontwikkeling door de Wederpartij 
verworven kennis staat uitsluitend aan H4A ter beschikking 
en wordt door de Wederpartij niet aan derden bekendgemaakt 
of ten behoeve van zichzelf en/of derden aangewend dan na 
voorafgaande Schriftelijke toestemming van H4A. 

10. In geval van enige inbreuk als bedoeld in lid 6 van dit artikel, 
is de Wederpartij gehouden om ten behoeve van H4A als-
nog een gebruiksrecht te verwerven, dan wel indien dit niet 
mogelijk is, de geleverde Zaken/Diensten te vervangen door 
gelijkwaardige Zaken/Diensten die geen inbreuk op intellectu-
ele en/of industriële rechten van derden maken, of de Zaken/
Diensten zodanig te wijzigen dat de inbreuk wordt opgeheven, 
een en ander in overleg met H4A alsmede op voorwaarde dat 
de vervangende en/of gewijzigde Zaken/Diensten aan (het 
doel van) de Overeenkomst beantwoorden.

11. Indien de Overeenkomst strekt tot de ontwikkeling van 
software of indien de Overeenkomst mede de terbeschikking-
stelling van software omvat, is de Wederpartij gehouden op 
verzoek van H4A de broncode daarvan te deponeren bij een 
onafhankelijke derde op nader overeen te komen voorwaar-
den, opdat H4A toegang kan krijgen tot deze broncode ingeval 
van faillissement van de Wederpartij of ingeval de Wederpar-
tij om andere redenen niet langer in staat is of bereid is het 
onderhoud aan de software te verrichten c.q. de software aan 
H4A ter beschikking te stellen.

Artikel 15 - Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
1. Onverminderd het recht van de Wederpartij om, met inacht-

neming van het bepaalde in artikel 7 lid 6 van deze Algemene 
Voorwaarden, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden 
in te schakelen en uit dien hoofde die derde noodzakelijke 
informatie te verschaffen, zal de Wederpartij het bestaan, 
de aard en de inhoud van de Overeenkomst evenals de in 
artikel 14 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde 
hulpmiddelen, de Materialen die eigendom zijn van H4A, de 
door H4A ten behoeve van de Overeenkomst aan de Weder-
partij ter beschikking gestelde informatie en kennis en overige 
bedrijfsinformatie en knowhow van H4A geheimhouden, niet 

vermenigvuldigen of kopiëren, aan derden te tonen dan wel 
ter beschikking van derden te stellen en niets daaromtrent 
openbaar maken zonder uitdrukkelijke en voorafgaande Schrif-
telijke toestemming van H4A. Het is de Wederpartij evenmin 
toegestaan de in artikel 14 lid 1 van deze Algemene Voorwaar-
den genoemde hulpmiddelen, de Materialen die eigendom zijn 
van H4A, bedrijfs(informatie), kennis en know how over H4A 
te gebruiken voor een ander doel dan het doel dat volgt uit de 
Overeenkomst. 

2. Op eerste verzoek van H4A zal de Wederpartij een (aanvullen-
de) geheimhoudingsverklaring overeenkomstig een door H4A 
te verstrekken model ondertekenen en deze ondertekende 
verklaring aan H4A overhandigen.

3. Bij overtreding van dit artikel is de Wederpartij per iede-
re overtreding aan H4A een direct opeisbare boete van € 
10.000,00 verschuldigd, onverminderd het recht van H4A op 
aanspraak op schadevergoeding uit hoofde van de Overeen-
komst, deze Algemene Voorwaarden en de wet. Artikel 6:92 
lid 2 BW is niet van toepassing.

4. De Wederpartij zal de in dit artikel bedoelde verplichtingen 
eveneens opleggen aan het Personeel of de door hem in ver-
band met de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde 
derden.

5. De geheimhoudingsverplichtingen zoals opgenomen in dit 
artikel blijven bestaan tot drie jaar na beëindiging of voltooiing 
van de Overeenkomst. 

Artikel 16 - Montage en onderzoek na montage
1. Indien blijkens de Overeenkomst Zaken door de Wederpartij 

op de door de H4A aangewezen plaats of plaatsen moeten 
worden gemonteerd, zal de Wederpartij ter zake deze mon-
tage zorg dragen voor het ter beschikking stellen van vol-
doende deskundig personeel. De montage zal plaatsvinden op 
een dermate wijze dat het normale productieproces van H4A 
daar zo min mogelijk hinder van ondervindt. H4A zal zorgen 
of doen zorgen voor zodanige faciliteiten voor dit personeel, 
als redelijkerwijze door de Wederpartij daarvoor kan worden 
verlangd. 

2. In het in lid 1 bedoelde geval zal na montage en in aanwezig-
heid van H4A en de Wederpartij respectievelijk hun vertegen-
woordigers een onderzoek naar de juiste montage plaatsvin-
den. De Wederpartij verbindt zich deskundig personeel ter 
beschikking te blijven stellen, totdat het onderzoek tot een 
voor beide partijen bevredigend resultaat heeft geleid. 

3. Na de montage van de Zaken zal – indien nodig, zulks ter 
beoordeling van H4A - de Wederpartij aan H4A gedurende 
één week kosteloos instructiepersoneel ter beschikking stellen 
om – op verzoek van H4A daartoe - het personeel van H4A te 
instrueren omtrent het gebruik, het onderhoud en de reparatie 
van de gemonteerde Zaken. 

4. Het in het vorige lid bepaalde is eveneens van toepassing op 
andere Zaken, die niet gemonteerd behoeven te worden, maar 
waaromtrent wel instructie vereist is. 

5. Het in de beide vorige leden bepaalde is niet van toepassing 
op Zaken, waarvan het gebruik, het onderhoud en de reparatie 
aan H4A bekend zijn of geacht moeten worden bekend te zijn.

Artikel 17 - Verpakking
1. De Wederpartij dient de Zaken - in overeenstemming met de 

verpakkingsinstructies van H4A – deugdelijk te verpakken.
2. De Wederpartij is gehouden om na levering van de Zaken, alle 

verpakking voor eigen kosten, rekening en risico weer mee 
te nemen en op legale wijze af te voeren c.q. te vernietigen, 
tenzij H4A voor of ten tijde van de levering aan de Wederpar-
tij Schriftelijk te kennen heeft gegeven de verpakkingen te 
willen behouden. In dat laatste geval gaat de eigendom van 
de verpakking over van de Wederpartij op H4A ten tijde van 
de levering van de Zaken. Dit recht van H4A om de eigendom 
van de verpakking te verkrijgen, geldt niet, indien het om – 
als zodanig door de Wederpartij gekenmerkte – leenverpak-
king gaat. In dat geval blijft de eigendom van de verpakking 
te allen tijde van de Wederpartij, tenzij partijen Schriftelijk 
anders overeen komen. Terugzending van leenverpakking is 
voor rekening en risico van de Wederpartij en geschiedt naar 
een door de Wederpartij op te geven bestemming. Indien de 
Wederpartij geen bestemming opgeeft, heeft H4A het recht de 
(leen)verpakking op kosten van de Wederpartij te zenden naar 
het adres van de Wederpartij.
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3. De Wederpartij van (zware) apparatuur of machines is ver-
antwoordelijk voor het aanleveren van duidelijke schriftelijke 
losinstructies. Op de verpakking dient duidelijk aangegeven te 
zijn waar de hijspunten zich bevinden, dan wel waar de lepels 
van een heftruck geplaatst moeten worden (en hoe diep) en/of 
het gebruik van speciale hulpmiddelen vereist is. 

4. De H4A is gerechtigd de Zaken niet in ontvangst te nemen, 
indien de Wederpartij niet aan haar verplichtingen voortvloei-
ende uit dit artikel heeft voldaan.

Artikel 18 - Orde, veiligheid, gezondheid, milieu en incidenten
1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en 

de aanwezigheid van het Personeel op het Terrein en in of op 
het gebouw of de gebouwen van H4A en op de Bouwplaats, 
geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang 
van de werkzaamheden van H4A. De Wederpartij dient zijn 
werkzaamheden waarvan H4A, het personeel van H4A en 
derden - naar redelijkerwijs valt te verwachten - hinder zullen 
ondervinden, vooraf met H4A te bespreken. 

2. Indien de Wederpartij en/of het Personeel zich uit hoofde van 
de Overeenkomst op het Terrein en/of in of op het gebouw of 
de gebouwen van H4A en/of de Bouwplaats moeten begeven, 
zijn zij verplicht zich te houden aan alle ter zake geldende 
ARBO-, milieu- en overige bedrijfsvoorschriften en reglemen-
ten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en alle 
overige ter zake geldende wettelijke verplichtingen. H4A be-
houdt zich het recht voor op dit punt controle uit te oefenen. 
De Wederpartij is gehouden hieraan zijn medewerking te ver-
lenen. De Wederpartij dient deze voorschriften en (wettelijke) 
regels schriftelijk en mondeling ter kennis te brengen aan het 
Personeel. Elke vertraging in de uitvoering van de Overeen-
komst voortvloeiende uit dit lid zijn voor rekening en risico van 
Wederpartij.

3. Op verzoek daartoe van de Wederpartij zal H4A onverwijld 
en kosteloos een exemplaar van de in dit artikel bedoelde 
voorschriften en reglementen aan Wederpartij ter beschikking 
stellen.

4. De in dit artikel genoemde voorschriften en reglementen en 
alle andere bij H4A in gebruik zijnde veiligheidsvoorschriften 
en -instructies kunnen door H4A te allen tijde worden gewij-
zigd en/of aangevuld voor zover dit in de visie van H4A op 
enig moment noodzakelijk is. De Wederpartij zal deze bedoel-
de wijzigingen en/of aanvullingen opvolgen.

5. Indien de Overeenkomst (mede) een overeenkomst van 
aanneming van werk betreft, dient de Wederpartij dan wel het 
Personeel en/of zijn onderaannemer(s) voldoende geschoold 
van wel – indien van toepassing -gecertificeerd te zijn volgens 
en gedurende de werkzaamheden te handelen in overeen-
stemming met de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA), of 
een gelijkwaardig certificeringssysteem. In het laatste geval 
dient de gelijkwaardigheid door Wederpartij voor aanvang van 
de werkzaamheden aan H4A te worden aangetoond. 

6. Afhankelijk van de aard van de te verrichten werkzaamheden 
dient (het Personeel van) de Wederpartij in bezit te zijn van 
het:
• Diploma “basisveiligheid” VCA (B-VCA) of gelijkwaardig 

en/of
• Diploma “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende” 

(VOL-VCA) of gelijkwaardig. 
De gelijkwaardigheid dient door de Wederpartij voor 
aanvang van de werkzaamheden aan H4A te worden 
aangetoond. 

7. De Wederpartij dient steeds de naam van de namens hem op 
het werk voor de veiligheid verantwoordelijke toezichthouder 
bekend te maken aan H4A.

8. De Wederpartij en het Personeel zijn verplicht gebruik te 
maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen en speciale, 
dan wel wettelijke  veiligheidsmiddelen en/of (speciaal brand-
werende) kleding, die door H4A worden voorgeschreven en/of 
om niet aan het Personeel beschikbaar worden gesteld. 

9. De Wederpartij dient zijn werkplek op het Terrein en/of in of 
op het gebouw of de gebouwen van H4A en de Bouwplaats 
ordentelijk in te richten en gedurende de uitvoering van de 
werkzaamheden schoon te houden, waarbij onder meer geldt 
dat overtollige gereedschappen, restmaterialen, etc. tus-
sentijds voor rekening en risico van de Wederpartij moeten 
worden afgevoerd. 

10. De Wederpartij is verplicht om na beëindiging van diens 

werkzaamheden het werk bezemschoon op te leveren en het 
Terrein en/of het gebouw dan wel gebouwen van H4A en/of de 
Bouwplaats schoon achter te laten. 

11. De Wederpartij dient eventuele bij het uitvoeren van door 
hem verrichtte werkzaamheden vrijkomende afvalstromen, 
afvalmaterialen en restproducten, voor zijn rekening en risico 
zoveel mogelijk te scheiden en volgens de geldende wettelijke 
bepalingen op te vangen, op te slaan en af te voeren van het 
Terrein en/of uit het gebouw of de gebouwen van H4A en/of de 
Bouwplaats. Indien sprake is van geringe hoeveelheden afval 
kan met inachtneming van de ter zake geldende voorschriften 
en bepalingen en voorafgaande Schriftelijke toestemming van 
H4A gebruik worden gemaakt van de afvalverzamelplaatsen 
van H4A. De Wederpartij vrijwaart H4A voor eventuele schade 
die uit de toepassing van dit lid voortvloeit.

12. De Wederpartij is verplicht H4A afschriften te verstrekken van 
de meldingsformulieren in het kader van de Wet Milieubeheer. 
H4A is gerechtigd haar betalingsverplichting(en) op te schor-
ten totdat de Wederpartij heeft voldaan aan de verplichtingen 
uit de Wet Milieubeheer en/of andere milieuwetten. 

13. De Wederpartij dient op eerste aanzegging van H4A het door 
H4A aangewezen afval te verwijderen, bij gebreke waarvan 
het H4A vrijstaat het afval voor rekening en risico van de We-
derpartij te (laten) verwijderen. 

14. In door H4A aangegeven gevallen dient de Wederpartij voor-
afgaand aan de werkzaamheden en ter concretisering van de 
geldende (wettelijke) veiligheids- voorschriften en instructies, 
een “Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan” (VGM plan) op 
te stellen. De inhoud en vorm van het VGM plan hangen sa-
men met de aard en omvang van de Overeenkomst en dienen 
nader door Partijen te worden afgestemd. Het VGM plan dient 
in ieder geval een inventarisatie van de belangrijkste risico’s 
en de bijbehorende beheersmaatregelen voor de uit te voeren 
werkzaamheden te bevatten. De Wederpartij dient dit VGM 
plan ter goedkeuring bij H4A in te dienen.

15. Indien de Wederpartij een onveilige situatie veroorzaakt, heeft 
H4A te allen tijde het recht om de Overeenkomst met onmid-
dellijke ingang te ontbinden, zonder jegens de Wederpartij 
gehouden te zijn tot schadevergoeding. Indien H4A nakoming 
van de Overeenkomst wil, dient de Wederpartij deze onveilige 
situatie op eerste verzoek van H4A met onmiddellijke ingang 
te beëindigen en beëindigd te houden. H4A behoudt zich in 
dat geval het recht voor de uitvoering van de werkzaamhe-
den door de Wederpartij op te schorten en zonder jegens de 
Wederpartij schadeplichtig te zijn, totdat de onveilige situatie 
is opgehouden te bestaan. Indien het aan de Wederpartij is 
toe te rekenen dat deze onveilige situatie is ontstaan én H4A 
van deze ontbindingsmogelijkheid of opschortingsmogelijkheid 
gebruik maakt, is de Wederpartij gehouden alle schade die 
H4A als gevolg van deze ontbinding of opschorting leidt, te 
vergoeden. 

16. De Wederpartij zal elke onveilige situatie, werkmethode of 
handeling waarbij het Personeel en/of het (ingeleende) perso-
neel van H4A betrokken is, onmiddellijk na ontdekking, schrif-
telijk en onverwijld melden aan de vertegenwoordiger van H4A 
van de afdeling waar dit incident heeft plaatsgevonden. De 
Wederpartij zal H4A zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 
één week nadat het incident heeft plaatsgevonden, rapporte-
ren over tenminste de aard en omvang, de (vermoedelijke) 
oorzaken en de door hem te nemen (verbeter)maatregelen. 

17. De Wederpartij zal een arbeidsongeval in de zin van de Ar-
beidsomstandighedenwet schriftelijk en onverwijld melden 
aan de vertegenwoordiger van H4A van de afdeling waar het 
arbeidsongeval heeft plaatsgevonden en aan het bevoegde 
gezag. De melding aan het bevoegd gezag geschiedt in elk 
geval binnen de wettelijke termijn. De Wederpartij zal H4A op 
de hoogte houden van het onderzoek dat het bevoegde gezag 
instelt naar aanleiding van de melding van het arbeidsongeval. 
De Wederpartij zal H4A zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen één week nadat het arbeidsongeval heeft plaatsgevon-
den rapporteren over in ieder geval de aard en omvang, de 
(vermoedelijke) oorzaken en de door hem te nemen (verbe-
ter)maatregelen. 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid 
1. De Wederpartij is hoofdelijk verantwoordelijk voor de deug-

delijke uitvoering van de Overeenkomst en hoofdelijk aan-
sprakelijk voor alle directe en indirecte schade die H4A, en/
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of diens personeel en/of door haar ingeschakelde derden, lijdt 
dan wel heeft geleden in verband met de uitvoering van de 
Overeenkomst. De administratie van H4A strekt tot volledig 
bewijs van de schade van H4A, behoudens tegenbewijs door 
de Wederpartij. 

2. De Wederpartij vrijwaart H4A tegen alle aanspraken (waar-
onder begrepen strafrechtelijke) van en waaronder onder 
meer begrepen die van het (ingeleende) personeel van H4A, 
personen die in opdracht van H4A voor H4A werkzaam zijn, de 
Principaal, het Personeel van de Wederpartij en door haar voor 
de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen 
en overheidsinstanties, ter zake van schade door deze derden 
geleden ten gevolge van de uitvoering door de Wederpartij, 
diens Personeel en/of door hem ingeschakelde derden van de 
Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de door de 
Wederpartij aan H4A geleverde Zaken en/of Diensten. 
De Wederpartij vrijwaart H4A voor eventuele strafrechtelijke 
boetes en bestuursrechtelijke boetes en/of andere sancties en 
maatregelen - inclusief kosten met inbegrip van de daadwer-
kelijke kosten van rechtsbijstand - die H4A krijgt opgelegd 
wegens het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen op 
grond van onder andere, maar niet uitsluitend, de Arbeidsom-
standighedenwet, de Wet arbeid vreemdelingen, de Uitvoe-
ringswet AVG, als gevolg van het handelen of nalaten van de 
Wederpartij, ongeacht of deze boetes en/of andere sancties en 
maatregelen terecht zijn. Voor dergelijke boetes en/of andere 
sancties en maatregelen draagt de Wederpartij in de verhou-
ding tot H4A en voor zover mogelijk ook rechtstreeks in de 
verhouding tot de oplegger(s) van die boetes en/of sancties en 
maatregelen, het volledige risico en de volledige verantwoor-
delijkheid en aansprakelijkheid.

3. H4A is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle door 
de Wederpartij veroorzaakte schade direct en voor rekening 
en risico van de Wederpartij te (laten) vergoeden en/of te 
herstellen. De kosten hiervan, eventueel vermeerderd met ter 
zake door H4A werkelijk betaalde proceskosten en kosten van 
rechtsbijstand, zullen alsdan onverwijld door de Wederpartij 
aan H4A worden vergoed of kunnen alsdan zonder meer door 
H4A op de Prijs in mindering worden gebracht dan wel op aan 
de Wederpartij verschuldigde bedragen worden ingehouden. 

4. Tenzij opzet of grove schuld van H4A of het (ingeleende) 
personeel van H4A wordt bewezen, is H4A niet aansprakelijk 
voor enige schade, die mocht ontstaan voor de Wederpartij, 
diens Personeel en/of derden die door de Wederpartij bij de 
uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 

5. Ten aanzien van het Personeel dat de Wederpartij ter uitvoe-
ring van de Overeenkomst laat werken bij H4A, is en blijft de 
Wederpartij te allen tijde de “werkgever”. Indien H4A door 
(een) derde(n) toch als “werkgever” van dat Personeel wordt 
gezien en H4A uit dien hoofde wordt aangesproken en schade 
lijdt, zal de Wederpartij deze schade aan H4A vergoeden en 
H4A ter zake hiervan vrijwaren.

Artikel 20 – Verzekering
1. De Wederpartij draagt ervoor zorg dat zij vanaf het aangaan 

van de Overeenkomst adequaat verzekerd is voor alle aan-
sprakelijkheid die H4A en/of diens personeel lijdt of zal lijden 
als gevolg van het door de Wederpartij, diens Personeel en/of 
de door hem ingeschakelde derden uitvoeren van de Overeen-
komst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de 
uitvoering van de Overeenkomst. Verzekering door de Weder-
partij leidt niet tot beperking van diens aansprakelijkheid noch 
tot medeaansprakelijkheid van H4A.

2. De Wederpartij zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaar-
den gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten 
nadele van H4A wijzigen.

3. De Wederpartij zal zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van 
de door hem afgesloten verzekeringsovereenkomst steeds 
tijdig voldoen, bij gebreke waarvan H4A gerechtigd is de 
Overeenkomst te ontbinden onverminderd de overige rechten 
van H4A uit hoofde van de Overeenkomst, deze Algemene 
Voorwaarden of de wet. 

4. Op eerste verzoek van H4A zal de Wederpartij onverwijld een 
afschrift van de in dit artikel bedoelde polisvoorwaarden aan 
H4A verstrekken, alsmede de bewijzen van het voldoen van de 
betalingsverplichtingen. 

5. Indien de Wederpartij in verband met haar eventuele aan-
sprakelijkheid tegenover H4A, aanspraak op een verzeke-

ringsuitkering kan doen gelden, dan dient zij ervoor te zorgen 
dat deze uitkeringen rechtstreeks aan H4A zullen geschieden. 
Daartoe dient de Wederpartij de verzekeringsovereenkomst 
mede ten behoeve van H4A af te sluiten, dan wel een eventu-
ele verzekeringsaanspraak aan H4A over te dragen, zulks ter 
keuze van H4A.

6. Indien de Wederpartij volgens de Overeenkomst is meever-
zekerd onder een CAR-polis van H4A of de Principaal en hij 
schade lijdt die onder de dekking van die polisvoorwaarden 
valt, geschiedt de afwikkeling met de CAR-verzekeraar voor 
rekening en risico van de Wederpartij. De afwikkeling van het 
eigen risico van de CAR verzekering is voor rekening van de 
Wederpartij.

Artikel 21 – Overmacht, staking en werkonderbreking op 
verzoek van H4A 
1. Een omstandigheid die niet aan de Wederpartij is toe te 

rekenen, doch die zich voordoet nadat de Wederpartij reeds 
toerekenbaar tekort is geschoten, zal toch steeds aan de We-
derpartij worden toegerekend.

2. In geval van overmacht, waaronder dient te worden verstaan 
hetgeen volgens de Nederlandse wet, literatuur en jurispru-
dentie als overmacht geldt, zullen partijen gerechtigd zijn de 
nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
schorten voor de duur van de overmachtsperiode. Ingeval van 
overmacht, heeft H4A het recht de Overeenkomst door middel 
van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en 
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de 
Wederpartij daarbij enig recht op schadevergoeding heeft. 

3. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht be-
roepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het intreden van de 
overmacht, onder overlegging van de benodigde bewijsstuk-
ken, de Wederpartij Schriftelijk van een beroep op overmacht 
in kennis stelt. 

4. In ieder geval is geen sprake van overmacht indien aan de 
zijde van de Wederpartij, diens Personeel en/of diens inge-
schakelde derden sprake is van: personeelsgebrek, stakingen, 
wanprestatie, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- c.q. 
solvabiliteitsproblemen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, 
sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbin-
dingen of activiteiten van hackers, storingen in de productie, 
ziekte, een epidemie of pandemie, overheidsmaatregelen ten-
gevolge van die epidemie of pandemie, wegblokkades, ongeval 
alsmede import en export belemmerende maatregelen.

5. H4A is de Wederpartij geen vergoeding verschuldigd voor de 
periode waarin Personeel van de Wederpartij en/of personeel 
van door de Wederpartij ingeschakelde derden ten gevolge 
van een staking niet kunnen of willen werken. Dit geldt even-
eens voor Equipment dat ten gevolge van een staking niet kan 
worden ingezet.

6. Op eerste verzoek van H4A zal de Wederpartij zijn werkzaam-
heden voortvloeiende uit de Overeenkomst direct onderbreken 
dan wel doen onderbreken. In een dergelijk geval dient de 
Wederpartij onverwijld, doch uiterlijk binnen één werkdag, aan 
te geven of en zo ja welke nadelige consequenties uit deze 
werkonderbreking voor H4A zijn ontstaan dan wel nog zullen 
ontstaan. Over de financiële consequenties van de werkon-
derbreking zullen Partijen nader overleg plegen, tenzij de 
werkonderbreking is ontstaan door toedoen dan wel nalaten 
van Wederpartij, diens Personeel dan wel door hem ingescha-
kelde derden. H4A zal een verzoek als bedoeld in dit lid niet op 
onredelijke gronden doen.

Artikel 22 – Opzegging
H4A is te allen tijde – dus ook in het geval er sprake is van een 
overeenkomst van bepaalde tijd - gerechtigd de Overeenkomst op 
te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald 
in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan deze opzegtermijn ten 
minste 30 dagen bedraagt. Direct na deze opzegging dient de 
Wederpartij, diens Personeel en door de Wederpartij ingeschakel-
de derden de uitvoering van de Overeenkomst te beëindigen en 
beëindigd te houden. Partijen zullen alsdan overleg plegen over de 
gevolgen van een zodanige beëindiging, met als uitgangspunt dat 
H4A in deze gevallen geen andere verplichting zal hebben dan ver-
goeding van de aantoonbare door de Wederpartij in verband met 
de opzegging van de Overeenkomst gemaakte kosten.
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Artikel 23 – Ontbinding 
1. Naast de reeds hiervoor in deze Algemene Voorwaarden ge-

noemde bevoegdheden, is H4A zonder ingebrekestelling, zon-
der rechterlijke tussenkomst en zonder jegens de Wederpartij 
gehouden te zijn tot schadevergoeding eveneens bevoegd de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
 het faillissement of surseance van betaling met  
 betrekking tot de Wedepartij  wordt aangevraagd dan  
 wel is verleend; 
 een verzoek van de Wederpartij, natuurlijke persoon,  
 tot het van toepassing verklaren van de schuldsanerings- 
 regeling door de rechtbank wordt ingewilligd dan wel door  
 beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de  
 beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen  
 ervan verliest;  
 de onderneming van de Wederpartij is stilgelegd al dan  
 niet door een staking; 
 vergunningen van de Wederpartij zijn ingetrokken; 
 de onderneming van de Wederpartij is ontbonden dan  
 wel geliquideerd; 
 de onderneming van de Wederpartij is overgenomen,  
 waaronder mede wordt verstaan dat een derde – direct of  
 indirect – meer dan 51% van de aandelen van de Weder 
 partij heeft verworven, dan wel anderszins de (doorslag- 
 gevende) zeggenschap heeft verkregen; 
 de Wederpartij, natuurlijk persoon, is overleden; 
 beslag is gelegd op vorderingen van de Wederpartij of  
 op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken van  
 de Wederpartij bestemd voor de uitvoering van de  
 Overeenkomst; 
 de tussen de Principaal en H4A gesloten overeenkomst  
 geheel of ten dele wordt beëindigd of gestaakt; 
 door de Wederpartij of één van zijn ondergeschikten of  
 vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangebo- 
 den of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van  
 het bedrijf van H4A of aan één van H4A haar onderge- 
 schikten of vertegenwoordigers of 
 de Wederpartij zijn verplichtingen zoals opgenomen in  
 artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden heeft  
 geschonden.

2. Vorderingen die H4A in geval van ontbinding op de Wederpar-
tij mocht hebben of verkrijgen, zullen op het moment van de 
ontbinding meteen en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 24 – Privacy 
1. Iedere offerte van de Wederpartij bevat adequate informatie 

met betrekking tot zijn verplichtingen op basis van de General 
Data Protection Regulation (GDPR) en zijn GDPR-Compliance, 
(AVG/Algemene Verordening Gegevensbescherming).

2. Voor zover van toepassing bevat iedere offerte van de Weder-
partij een (concept) Verwerkersovereenkomst. Wanneer de 
Wederpartij van opvatting is geen Verwerker in de zin van de 
General Data Protection Regulation te zijn, motiveert hij zulks 
in de offerte. Deze verklaring dan wel de beoordeling van de 
Verwerkersovereenkomst maakt deel uit van de beoordeling 
van de offerte als geheel.

3. De Wederpartij voegt zijn privacyverklaring bij de offerte. De 
beoordeling van deze privacyverklaring maakt deel uit van de 
beoordeling van de offerte als geheel.

4. H4A verwerkt persoonsgegevens op de wijze die is beschreven 
in de vigerende Privacy verklaring die is te raadplegen via ht-
tps://www.h4a.nl/privacyverklaring/ en die op eerste verzoek 
van de Wederpartij door H4A kosteloos zal worden verstrekt. 
De verwerking van deze gegevens is in overeenstemming met 
de Algemene verordening Gegevensbescherming. 

Artikel 25 – Slotbepalingen
1. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden 

prevaleert boven de anderstalige versies(s) van deze Algeme-
ne Voorwaarden.

2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is 
of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht 
blijven en treden Partijen in overleg teneinde (een) nieuwe 
bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of 
vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde 
bepaling(en) in acht worden genomen. 

3. Alle communicatie tussen partijen geschiedt uitsluitend in het 
Nederlands of in het Engels.

Artikel 26 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de Overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden 

deel uitmaken en alle uit de Overeenkomst voorvloeiende 
overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepas-
sing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens 
Koopverdrag zijn uitgesloten.

2. (Eventuele) geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/
of deze Algemene Voorwaarden dan wel uit de Overeenkomst 
voorvloeiende overeenkomsten, zullen worden beslecht door 
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (locatie Middelburg). Voor 
het geval het om een Overeenkomst van Aanneming gaat – en 
daaronder wordt mede verstaan als de Overeenkomst in over-
wegende mate voldoet aan de definitie van artikel 7: 750 lid 1 
B.V. - dan is H4A ook bevoegd het geschil voor te leggen aan 
de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig de wet- 
en regelgeving van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals 
die gelden op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst 
dan wel – indien de Overeenkomst ziet op onderaanneming 
van werk - de totstandkoming van de Hoofdaannemingsover-
eenkomst. 

3. In afwijking van lid 2 is H4A is te allen tijde bevoegd om een 
in lid 2 bedoeld (eventueel) geschil voor te leggen aan de 
rechtsprekende instantie die in de Hoofdaannemingsovereen-
komst als bevoegde rechter is aangewezen. 
 

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn op 19 november 2020 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
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