Algemene voorwaarden voor Inkoop en Onderaanneming VolkerRail
Nederland B.V. – versie 1.0 september 2015
HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit drie hoofdstukken:
I.
Hoofdstuk 1 Algemeen (artikelen 1 tot en met 25) van deze
algemene voorwaarden is van toepassing op alle Overeenkomsten;
II.
Hoofdstuk 2 Inkoop (artikelen 26 en 27) van deze algemene
voorwaarden is van toepassing indien en voor zover de Overeenkomst
(mede) voorziet in levering van zaken;
III.
Hoofdstuk 3 (Onder)aanneming (artikelen 28, 29, 30 en 31) van
deze algemene voorwaarden is van toepassing indien en voor zover de
overeenkomst (mede) voorziet in aanneming van werk.
Indien Opdrachtnemer in opdracht van VolkerRail zowel zaken levert
alsook werkzaamheden/diensten verricht zijn alle drie de hoofdstukken
naast elkaar van toepassing.
Artikel 2 – Definities
A.
VolkerRail: VolkerRail Nederland B.V. (KvK-nummer:
30142333) en/of haar dochterondernemingen en/of iedere aan haar
gelieerde vennootschap.
B.
Aanbieder: De natuurlijke of rechtspersoon die VolkerRail een
aanbod doet of heeft gedaan om zaken te leveren, diensten te verrichten
en/of werkzaamheden uit te voeren al dan niet in onderaanneming.
C.
Opdrachtnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie
VolkerRail een Overeenkomst, zoals gedefinieerd in artikel 2 sub G van
deze Algemene Voorwaarden, sluit of heeft gesloten.
D.
Leverantie: De te leveren zaken, de te verrichten diensten en/of
de uit te voeren werkzaamheden al dan niet in onderaanneming.
E.
Levering: De levering van de Leverantie.
F.
Contract : Het contract tussen Principaal en VolkerRail met de
beschrijving van het werk, de daarbij behorende (ontwerp) tekeningen,
de voor het werk geldende voorwaarden (anders dan deze Algemene
Voorwaarden), alsmede alle wijzigingen of aanvullingen hierop, de
nota(‘s) van inlichtingen en het (de) proces(sen) verbaal van aanwijzing.
G.
Overeenkomst: De Overeenkomst tussen VolkerRail en
Opdrachtnemer tot het verrichten van de Leverantie of enige andere
Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
verklaard.
H.
Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden
voor Inkoop en Onderaanneming van VolkerRail Nederland B.V.
september 2015, Versie 1.0
I.
Principaal: De opdrachtgever van VolkerRail volgens Contract
Artikel 3 - Toepasselijke voorwaarden
3.1 Op alle opdrachten van VolkerRail en/of op alle met VolkerRail
gesloten Overeenkomsten zijn, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing:
- de bepalingen van de opdracht c.q. de Overeenkomst;
- de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden;
- de bepalingen van het Contract, in verband waarmee de
Overeenkomst wordt aangegaan.
3.2 In geval van strijdigheid tussen de hiervoor genoemde
documenten geldt bovenstaande volgorde in afdalende rangorde.
3.3 Bepalingen en/of algemene (leverings)voorwaarden van
Opdrachtnemer zijn op de Leverantie niet van toepassing, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk door VolkerRail aanvaard.
Artikel 4 - Aanbieding en opdracht
4.1. Een aan VolkerRail gerichte schriftelijke aanbieding bindt de
Aanbieder gedurende de termijn vermeld in de aanvraag van VolkerRail,
welke termijn niet korter zal zijn dan negentig dagen na datum of
dagtekening van de aanbieding.
4.2. De aanbieding dient conform de aanvraag van VolkerRail te zijn
en vermeldt in ieder geval prijs, levertijd of (op)levertermijn(en) met
betrekking tot de aan VolkerRail aangeboden Leverantie,
garantietermijnen van de aan VolkerRail aangeboden Leverantie als ook
zodanige gegevens welke voor het nemen van een beslissing tot
opdracht noodzakelijk zijn. Indien de aanbieding niet voldoet aan het in
de vorige volzin bepaalde, wordt deze niettemin geacht te zijn ingediend
overeenkomstig de aanvraag van VolkerRail, tenzij de Aanbieder de
afwijkingen daarvan uitdrukkelijk heeft aangegeven.
4.3 Aanvaarding van de van VolkerRail ontvangen opdracht vloeit
onder meer voort uit het in uitvoering nemen van bedoelde opdracht
door Aanbieder. Indien de Aanbieder niet binnen veertien dagen na
datum van de opdracht van VolkerRail schriftelijk zijn bezwaren kenbaar
heeft gemaakt aangaande die opdracht, dan wordt de opdracht geacht te
zijn aanvaard.
4.4 Door aanvaarding van de door VolkerRail gegeven opdracht wordt
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de Aanbieder ten opzichte van VolkerRail Opdrachtnemer.
4.5 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en
overige van toepassing zijnde (al dan niet nationale) regelgeving,
richtlijnen, voorschriften, certificaten en normen (zoals maar niet
uitsluitend: NEN, ISO, SPC, OVS en ICE) welke de uitvoering van de
Overeenkomst raken en dient deze volledig en onverkort na te leven.
4.6 Overeenkomsten worden door VolkerRail uitsluitend aangegaan
onder de ontbindende respectievelijk opschortende voorwaarde dat de
Principaal deze Overeenkomst goedkeurt danwel dat de leverantie van
VolkerRail aan Principaal in verband waarmee de Overeenkomst wordt
aangegaan daadwerkelijk en geheel doorgang vindt.
4.7 Indien de Overeenkomst, of een bepaalde verplichting daaruit,
door VolkerRail wordt aangegaan met meer dan één Opdrachtnemer,
zijn alle bij de Overeenkomst of de betreffende afspraak betrokken
Opdrachtnemers jegens VolkerRail hoofdelijk voor het geheel gebonden
en hoofdelijk aansprakelijk.
4.8
Aanvragen (uitnodigingen tot het doen van een aanbod) van
VolkerRail aan Aanbieder voor een offerte of aanbieding binden
VolkerRail op geen enkele wijze.
Artikel 5 - (Intellectueel) Eigendom en risico van zaken, materiaal,
materieel, tekeningen, documenten en dergelijke
5.1 De door VolkerRail of – in het kader van de Overeenkomst op
verzoek van VolkerRail – door derden (al dan niet digitaal) aan
Opdrachtnemer ter beschikking gesteld(e) materialen, materieel,
bescheiden, bestanden, modellen, tekeningen, berekeningen,
werkwijzen, software, computerbestanden en overige informatiedragers
blijven eigendom van VolkerRail.
5.2 Zaken, documenten en/of werkwijzen die de Opdrachtnemer in
samenwerking met of in opdracht van VolkerRail heeft ontwikkeld of
heeft laten ontwikkelen, waaronder – maar niet uitsluitend – tekeningen,
berekeningen, modellen, software en computerbestanden berusten bij of
komen in eigendom toe aan VolkerRail. De bij deze ontwikkeling door
Opdrachtnemer verworven kennis staat uitsluitend aan VolkerRail ter
beschikking en wordt door Opdrachtnemer niet aan derden bekend
gemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of van derden aangewend dan
na voorafgaande schriftelijke toestemming van VolkerRail.
5.3 Indien VolkerRail in het kader van de Overeenkomst zaken ter
beschikking stelt aan Opdrachtnemer ter bewerking, montage, supervisie,
beproeving, verwerking, vereniging of vermenging met zaken die geen
eigendom zijn van VolkerRail, blijft of wordt VolkerRail eigenaar van de
(aldus ontstane) zaken.
5.4 De in de artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 genoemde eigendommen van
VolkerRail zullen door Opdrachtnemer alleen binnen zijn eigen
organisatie worden gebruikt voorzover dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de Overeenkomst. Slechts met voorafgaande schriftelijke
toestemming van VolkerRail mag Opdrachtnemer de betreffende
eigendommen aan een derde ter beschikking stellen, kopiëren,
vermenigvuldigen of anderszins benutten. Tenzij anders
overeengekomen komen eventuele financiële voordelen die hieruit
voortvloeien toe aan VolkerRail. Op geen enkele wijze houdt een
terbeschikkingstelling van eigendommen door VolkerRail een overdracht
van (intellectuele) eigendomsrechten aan Opdrachtnemer in. Het gebruik
van de (intellectuele) eigendommen is geheel voor risico van
Opdrachtnemer.
5.5 Opdrachtnemer dient alle door VolkerRail ter beschikking gestelde
eigendommen alsmede de zaken die als gevolg van de Overeenkomst
eigendom van VolkerRail zijn geworden, gemerkt onder zich te houden
en zodanig te identificeren, op zodanige wijze dat ook in geval van
faillissement van en/of beslag onder Opdrachtnemer geen misverstand
kan ontstaan over de identiteit van de eigenaar.
5.6 Indien Opdrachtnemer niet binnen twee werkdagen na ontvangst
van door of vanwege VolkerRail geleverde eigendommen daarover bij
VolkerRail heeft gereclameerd, wordt geacht dat de eigendommen
zonder gebreken aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. De
Opdrachtnemer dient hem ter beschikking gestelde eigendommen als
goed huisvader onder zich te houden en te gebruiken en onderhouden
overeenkomstig de voorschriften, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer
aansprakelijk zal zijn voor de schade die VolkerRail daardoor lijdt.
5.7 Opdrachtnemer zal de eigendommen, danwel de daarvan
gemaakte foto- en/of digitale kopieën, uiterlijk aan VolkerRail retourneren
of deze vernietigen (zulks naar keuze van VolkerRail) op het moment
van Levering ofwel op eerste verzoek van VolkerRail, binnen een
daartoe door VolkerRail gestelde termijn.
5.8 Ingeval VolkerRail zaken ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer
om deze te monteren of om de reeds gemonteerde goederen te
beproeven of in bedrijf te stellen, en/of in geval VolkerRail
Opdrachtnemer opdraagt supervisie op de montage van zaken te
verrichten, draagt Opdrachtnemer het risico voor deze zaken vanaf de
terbeschikkingstelling tot aan aanvaarding van de Leverantie door

VolkerRail. Indien Opdrachtnemer zowel de Leverantie op de
bouwplaats levert alsook monteert c.q. de supervisie daarover heeft,
draagt hij het risico voor de Leverantie ononderbroken tot de
aanvaarding daarvan door VolkerRail.
5.9 Indien bij of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
voor intellectuele eigendomsrechten vatbare werken ontstaan, is
VolkerRail te beschouwen als maker van deze werken en als
(oorspronkelijk) rechthebbende ten aanzien van de op deze werken
rustende intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtnemer draagt
eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over
aan VolkerRail door middel van ondertekening van de Overeenkomst.
Daarnaast doet Opdrachtnemer bij voorbaat afstand van eventuele
persoonlijkheidsrechten terzake. Indien noodzakelijk, verleent
Opdrachtnemer in ieder geval zijn volledige medewerking aan de
noodzakelijke handelingen voor overdracht van voornoemde intellectuele
eigendomsrechten aan VolkerRail en de volledige afstand van zijn
eventuele persoonlijkheidsrechten terzake.
5.10 Opdrachtnemer is gehouden zich ten aanzien van zijn
verplichtingen uit hoofde van dit artikel deugdelijk te verzekeren en
voorts deze verzekering ieder jaar te actualiseren.
5.11 Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik van (onderdelen van) de
Leverantie of van de door haar ten behoeve van VolkerRail gekochte of
vervaardigde hulpmiddelen benodigd om de Leverantie uit te voeren,
geen inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van derden,
dan wel dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens
derden.
5.12 Indien het gebruik door VolkerRail als bedoeld in artikel 5.11
inbreuk maakt op dreigt te maken op een intellectueel eigendomsrecht
van derde, of enig ander recht van derden, dan zal Opdrachtnemer:
- voor de betrokken (delen van de ) Leverantie een (gebruiks)recht
verwerven;
- de betrokken (delen van) Leverantie zodanig wijzigen dat de inbreuk
wordt opgeheven;
- de betrokken (delen van) Leverantie vervangen door gelijkwaardige
zaken die geen inbreuk maken op rechten van derden;
- de betrokken (delen van) Leverantie terugnemen tegen terugbetaling
van de daarvoor betaalde prijs.
Opdrachtnemer hanteert de volgorde van belangrijkheid zoals in dit
artikel aangegeven. Als Opdrachtnemer aantoont dat de eerstgenoemde
optie niet realiseerbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd de daar onder
gerangschikte optie uit te voeren.
Dit alles in overleg met VolkerRail, en zonder dat er extra kosten voor
VolkerRail ontstaan en zonder dat de mogelijkheden van de Leverantie
beperkter zijn dan deze oorspronkelijk zouden zijn geweest.
Artikel 6 – Ondernemingsprincipes
6.1 VolkerRail verbindt het economische principe met kernwaarden
als maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, transparantie,
duurzaamheid en veiligheid. Hiertoe zijn ’Leidende Principes
Opdrachtgevers Bouwbedrijf’ geformuleerd. Met betrekking tot integriteit
hanteert VolkerRail eveneens de ‘Gedragscode VolkerWessels’ waarvan
de naleving is opgelegd aan alle medewerkers. Beide zijn te vinden op
de website www.volkerwessels.com (Over ons/Corporate Responsibility).
6.2 Aanbieder en/of Opdrachtnemer neemt kennis van de genoemde
principes en de gedragscode en conformeert zich aan de inhoud hiervan.
Aanbieder en/of Opdrachtnemer staat er voor in dat deze principes en
de gedragscode van VolkerWessels, dan wel een eigen gedragscode,
die voldoet aan de gedragscode zoals ontwikkeld door Bouwend
Nederland, van toepassing zijn op alle medewerkers van Opdrachtnemer
alsmede op de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
6.3 Het staat VolkerRail vrij om (nadere) eisen op het gebied van
duurzaamheid te stellen aan de Leverantie van de Opdrachtnemer.
Artikel 7 – Uitbesteding door Opdrachtnemer
7.1 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VolkerRail
is uitbesteding en/of onderaanneming door de Opdrachtnemer niet
toegestaan. Toestemming van VolkerRail laat de verplichtingen en de
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer uit hoofde van de met
VolkerRail gesloten Overeenkomst onverlet.
7.2 Indien de Opdrachtnemer de Leverantie met inachtneming van
artikel 7.1 - geheel of gedeeltelijk - opdraagt aan een andere
leverancier/onderaannemer, dient hij daarvan een schriftelijke
overeenkomst op te stellen. Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen
dat de andere leverancier/onderaannemer zich op gelijke wijze en onder
dezelfde voorwaarden juridisch bindt aan de Opdrachtnemer zoals
Opdrachtnemer jegens VolkerRail doet of heeft gedaan. Op eerste
verzoek van VolkerRail verstrekt Opdrachtnemer een exemplaar van
voornoemde overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart VolkerRail voor
alle aanspraken van derden terzake van of (in)direct voortvloeiende uit
die overeenkomst.
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Artikel 8 – Algemene Verplichtingen Opdrachtnemer
8.1 Opdrachtnemer dient de Leverantie en bijbehorende diensten en
werkzaamheden nauwkeurig en volledig in overeenstemming met de
Overeenkomst en met vakbekwame en ter zake deskundige personen
uit te voeren. Onder de Overeenkomst worden, zonder enig recht op
bijbetaling, mede verstaan alle werkzaamheden die naar de aard van de
Leverantie tot de Overeenkomst behoren. De Leverantie dient in alle
opzichten geschikt te zijn voor het doel waarvoor de Leverantie (al dan
niet blijkens Contract) bestemd is en gelijk te zijn aan monster(s),
model(len) of specificatie(s), die door VolkerRail en/of Principaal ter
beschikking zijn gesteld of verstrekt. De Leverantie dient te zijn voorzien
van wettelijk verplichte en/of door VolkerRail verzochte
kwaliteitsverklaringen en/of keurmerken.
8.2 Opdrachtnemer zal uitsluitend de door VolkerRail gegeven orders
en aanwijzingen opvolgen en zich onthouden van het doen van
prijsopgaven of aanbiedingen aan de Principaal voor uitbreidingen of
wijzigingen van het werk van of de Leverantie aan VolkerRail.
8.3 Op Opdrachtnemer rust een waarschuwingsplicht. Indien
Opdrachtnemer in door VolkerRail gegeven orders en/of aanwijzingen
c.q. ter beschikking gestelde tekeningen, beschrijvingen en dergelijke,
fouten en/of onduidelijkheden ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen
ontdekken, is hij verplicht deze zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis
te brengen van VolkerRail. Indien de Opdrachtnemer daarop niet wijst,
wordt hij geacht in strijd met de Overeenkomst en de goede trouw te
handelen en is hij voor de daaruit voortvloeiende schadelijke gevolgen
aansprakelijk.
8.4 Opdrachtnemer verplicht zich jegens VolkerRail om aan zijn
wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies en sociale verzekering,
alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem
opgedragen werk, tijdig te voldoen en voorts de toepasselijke CAO(‘s)
stipt na te leven, en vrijwaart VolkerRail van alle kosten, schade en
aanspraken van derden in dat verband.
8.5 Opdrachtnemer dient voor zijn rekening zorg te dragen voor tijdige
verkrijging van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke
toestemmingen, vergunningen of licenties en voor naleving van daarin of
daarbij gestelde voorwaarden. Indien Opdrachtnemer hier niet aan
voldoet is uitsluitend Opdrachtnemer aansprakelijk voor de gevolgen
hiervan en Opdrachtnemer vrijwaart VolkerRail alsdan voor alle schade
en kosten die hieruit voortvloeien.
8.6 De uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer dient
volledig te zijn afgestemd op de planning van VolkerRail zodanig dat
andere werkzaamheden niet stagneren. Bij versnelling of vertraging zal
Opdrachtnemer zich aan de gewijzigde planning/voortgang aanpassen
zonder aanspraak te maken op enige vergoeding.
8.7 (Deel)Leveranties en materialen in het kader van de Leverantie
en/of deelopleveringen kunnen slechts na goedkeuring als zodanig door
VolkerRail als definitief afgenomen worden beschouwd. Goedkeuring
ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen met betrekking
tot de kwaliteit van de Leverantie en het voldoen aan de in de
Overeenkomst gestelde eisen. VolkerRail is gerechtigd bedoelde
goedkeuring te onthouden danwel te herroepen, indien VolkerRail op
haar beurt van de Principaal geen goedkeuring heeft gekregen. Alsdan
is VolkerRail gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens
Opdrachtnemer op te schorten, totdat de Leverantie is goedgekeurd, dan
wel zijn kosten voor herstelwerkzaamheden te verrekenen met
betaalbaar gestelde facturen van Opdrachtnemer, onverminderd het
recht van VolkerRail om schadevergoeding en/of nakoming met
vervangende schadevergoeding van Opdrachtnemer te vorderen.
8.8
Zodra Opdrachtnemer vermoedt, weet of behoort te weten dat hij
de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig kan nakomen, informeert
Opdrachtnemer VolkerRail hier onmiddellijk schriftelijk over.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die VolkerRail lijdt als
gevolg van een niet-nakoming en vrijwaart VolkerRail voor alle mogelijke
aanspraken en gevolgen, hoe ook genaamd - daaronder in ieder geval
begrepen eventuele boetes opgelegd door Principaal, aanspraken van
derden van een niet-tijdige en/of niet-correcte Leverantie.
8.9
Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de
Overeenkomst toepasselijke wettelijke voorschriften, voorwaarden en
bepalingen, waaronder - maar niet uitsluitend - begrepen de Wet arbeid
vreemdelingen, Wet op de identificatieplicht, de Wet bescherming
persoonsgegevens en de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door
Intermediairs (WAADI), alsmede veiligheids- en milieuwetgeving
alsmede de voorschriften die VolkerRail in acht behoort te nemen en na
dient te komen jegens de Principaal. Opdrachtnemer verplicht zich deze
voorschriften en bepalingen in acht te nemen en na te leven, voor zover
betrekking hebbend op de uitvoering van de Overeenkomst.
8.10 Opdrachtnemer staat in voor de veiligheid, gezondheid en het
welzijn van de door hem ten behoeve van de Overeenkomst ingezette
arbeidskrachten en onderaannemers. Opdrachtnemer en zijn personeel

danwel ingezette onderaannemers dienen zich te houden aan alle van
toepassing zijnde wetgeving alsmede voorschriften van de
arbeidsinspectie en de ter plaatse geldende voorschriften en zijn voorts
verplicht tot naleving van de veiligheidsinstructies zoals deze zijn
opgenomen in de Overeenkomst of zoals deze nader door VolkerRail
worden gegeven. De hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van
Opdrachtnemer tenzij de kosten in redelijkheid niet voor rekening van
Opdrachtnemer dienen te komen en VolkerRail terzake een
overeenkomstige vergoeding van Principaal ontvangt.
8.11 Opdrachtnemer is voorts verplicht zijn werkzaamheden in
overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften en wettelijke
eisen te verrichten en wordt geacht voorbereid te zijn op en te handelen
bij (milieu)noodsituaties en nadelige milieueffecten, die hiermee
samenhangen, te voorkomen en tegen te gaan.
8.12 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die VolkerRail
lijdt als gevolg van het niet naleven door Opdrachtnemer van wet- en
regelgeving bij uitvoering van de Overeenkomst en vrijwaart VolkerRail
voor alle aanspraken en gevolgen die daarvan het gevolg zijn, zoals maar niet beperkt tot - boetes die wegens overtreding van wet- en
regelgeving aan de Principaal en/of VolkerRail worden opgelegd.
8.13 Opdrachtnemer zal de Leverantie doen vergezeld gaan van alle
documentatie die bestemd is om de Leverantie en/of de door de
Leverantie tot stand gebrachte zaken naar behoren te kunnen gebruiken
alsmede eventuele inspectie-, beproevings-, keurings-, controle- en
garantiebewijzen en revisiebescheiden. Werktekeningen worden op een
door VolkerRail nader te bepalen tijdstip door Opdrachtnemer aan
VolkerRail ter beschikking gesteld. Opdrachtnemer zal VolkerRail
desgevraagd kosteloos advies geven.
8.14 De Opdrachtnemer maakt desgevraagd rapporten op volgens
een door VolkerRail te verstrekken model. Opdrachtnemer biedt
wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende rapporten aan
VolkerRail voor akkoord aan.
8.15 VolkerRail kan Principaal of diens gemachtigde schriftelijk
verzoeken diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan de
Opdrachtnemer te geven. In dat geval is de Opdrachtnemer, in afwijking
van hetgeen bepaald in artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden
verplicht de door de Principaal of diens gemachtigde gegeven orders en
aanwijzingen op te volgen, mits hij afschrift van het verzoek van
VolkerRail heeft ontvangen.
8.16 Meer- en minderwerk komt alleen voor verrekening in aanmerking
indien VolkerRail hiervoor voorafgaand aan de betreffende
werkzaamheden uitdrukkelijk schriftelijke opdracht of goedkeuring heeft
verleend én voor zover VolkerRail dit meer- en minderwerk op haar beurt
vergoed krijgt van de Principaal. De aanspraak daarop van
Opdrachtnemer dient VolkerRail ten minste vier weken voor de
oplevering uit hoofde van de Leverantie te hebben bereikt.
Opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep op vergoeding toe wegens
kostenverhogende omstandigheden indien en voor zover VolkerRail dat
beroep ook heeft op Principaal en Principaal het uit dien hoofde aan
VolkerRail verschuldigde heeft voldaan.
8.17 Opdrachtnemer zal VolkerRail proactief informeren in het geval de
goederen behorend tot de Leverantie of onderdelen daarvan “End of Life”
zullen worden en Opdrachtnemer zal VolkerRail naar beste vermogen een
laatste gelegenheid verschaffen om nog een inkoopopdracht te plaatsen
voor dergelijke goederen en/of onderdelen. Opdrachtnemer zal VolkerRail
minimaal zes maanden voor een “End of Life” aankondiging van dergelijke
goederen en/of onderdelen informeren. Onverminderd voornoemde
verplichting is Opdrachtnemer voorts gehouden een voor VolkerRail
relevante “End of Life” aankondiging van toeleveranciers van
Opdrachtnemer uiterlijk binnen vijf werkdagen, nadat Opdrachtnemer deze
aankondiging heeft ontvangen, schriftelijk aan VolkerRail te melden.
8.18 Opdrachtnemer verbindt zich tijdig - na een daartoe strekkend
verzoek van VolkerRail - benodigde (reserve)onderdelen van de aan
VolkerRail geleverde Leverantie te zullen leveren, gelijk aan de
oorspronkelijke uitvoering, dan wel een functioneel equivalent van
gelijkwaardige kwaliteit (één op één uitwisselbaar). Dit equivalent behoeft
acceptatie van VolkerRail en haar Principaal.
Artikel 9 – Prijzen
9.1
De overeengekomen prijs is vast en bindend, exclusief
omzetbelasting (BTW) en omvat alle directe en/of indirecte kosten die door
de Opdrachtnemer zijn of worden gemaakt, tenzij in de Overeenkomst
uitdrukkelijk anders bepaald. Alle kosten die met de voorbereiding en
uitvoering van de Overeenkomst verband houden worden geacht in de
overeengekomen prijs te zijn inbegrepen. Wijzigingen in prijzen, lonen,
kosten, sociale lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren,
waaronder begrepen risico’s, zijn niet verrekenbaar. Eenzijdige indexaties
door Opdrachtnemer worden niet geaccepteerd.
9.2 Prijzen voor de Leverantie zijn marktconform en verifieerbaar
gebaseerd op levering DDP (franco inclusief rechten) - op een door
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VolkerRail aangegeven locatie - inclusief kosten voor emballage, laden,
transport, lossen, keurmerken, kwaliteitskeuringen en verzekeringen,
doch exclusief omzetbelasting (BTW).
Artikel 10 - Inspectie, beproeving en goedkeuring
10.1 VolkerRail en/of door haar aangewezen derden hebben te allen tijde
het recht de te leveren zaken of het werk waarop Opdrachtnemer in
opdracht van VolkerRail werkzaamheden verricht of diensten verleent te
bezichtigen, te inspecteren en/of te beproeven, waartoe Opdrachtnemer
de nodige faciliteiten zal verlenen.
10.2 De in 10.1 bedoelde bezichtiging, inspectie of beproeving ontslaat
de Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals
deze voortvloeien uit de Overeenkomst en/of de wet.
10.3 Goedkeuring van de Leverantie en/of goedkeuring van anderszins
door Opdrachtnemer geleverde zaken, documenten en/of tekeningen
ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige verplichting, garantie en/of
aansprakelijkheid zoals deze overigens voortvloeien uit de Overeenkomst
en/of de wet.
10.4 Onverminderd het recht tot ontbinding als bedoeld in artikel 18 en
eventuele schadevergoeding heeft VolkerRail, na afkeuring van de
Leverantie, het recht alsnog nakoming, binnen een door VolkerRail te
stellen redelijke termijn, te verlangen van het deel van de Leverantie dat
wel aan hetgeen is overeengekomen voldoet of zou kunnen voldoen, dit
zonder dat VolkerRail tot enige extra vergoeding naast de eerder
overeengekomen prijs kan worden gehouden.
10.5 Indien en voor zover de Leverantie eigenschappen dient te bezitten
waarvan de aanwezigheid eerst na opstelling, montage of inbouw van de
Leverantie kan worden vastgesteld, zal de eindkeuring of eindbeproeving
van de Leverantie eerst plaatsvinden wanneer de Leverantie, of het object
waarvoor de Leverantie bestemd is, zo ver gevorderd is dat vaststelling of
de Leverantie voldoet aan hetgeen is overeengekomen, kan geschieden.
Artikel 11 - Levertijden en termijnen
11.1 In de Overeenkomst opgenomen data, termijnen en/of levertijden
hebben te gelden als fataal en tijdige nakoming van de contractuele
verplichtingen is een voor Opdrachtnemer essentiële verplichting.
11.2 VolkerRail behoudt zich het recht voor de volgorde van de uit te
voeren werkzaamheden te wijzigen, danwel de afnamehoeveelheid te
wijzigen en/of het tijdstip van de Leverantie nader vast te stellen al dan
niet door afroep en daarmee in te passen in de voortgang van de bouw.
Zulks zonder dat dit Opdrachtnemer aanspraak geeft op prijswijziging of
enige andere vorm van vergoeding.
11.3 Opdrachtnemer zal, zodra zich omstandigheden voordoen of
omstandigheden te voorzien zijn waardoor Opdrachtnemer aan de
verplichting als genoemd in lid 1 niet kan voldoen, VolkerRail onverwijld
schriftelijk mededeling hiervan doen, met vermelding van de aard van
deze omstandigheden, de door hem getroffen of te treffen maatregelen
en de vermoedelijke duur der vertraging, bij gebreke waarvan hij zich
later op deze omstandigheden niet meer kan beroepen. Een beroep op
overmacht zal Opdrachtnemer niet vrijstaan, indien hij niet aan deze
verplichting heeft voldaan.
Artikel 12 – Garantie
12.1 Opdrachtnemer garandeert dat de Leverantie goed en deugdelijk
is, geen gebreken in ontwerp, constructie, montage en materiaal bevat
en in overeenstemming is met datgene dat is overeengekomen en
overeenstemt met de tot de Overeenkomst behorende documenten
alsmede dat zij geschikt is voor het doel waarvoor zij (al dan niet blijkens
het Contract) is bestemd en conform de eisen die daaraan overigens van
overheidswege zijn gesteld danwel redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
12.2 Opdrachtnemer garandeert zonder kosten voor VolkerRail alle
gebreken welke zich aan de Leverantie mochten voordoen te zullen
herstellen, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat deze gebreken niet het
gevolg zijn van fouten in ontwerp of uitvoering van de Leverantie of door
Opdrachtnemer geleverde of gebruikte materialen. Opdrachtnemer
verbindt zich voorts dit herstel zo spoedig mogelijk maar in ieder geval
binnen de door VolkerRail bij aanzegging gestelde redelijke termijn, uit te
voeren. Alle in verband hiermee te maken kosten komen voor rekening
van Opdrachtnemer, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het inen uitbouwen, demontage, vervoer en eventuele buitendienststellingen.
12.3 De duur van de in artikel 12.1 en 12.2 genoemde garantie is vijf
jaar, tenzij het Contract danwel de het doel waarvoor de Leverantie is
bestemd, een langere garantietermijn vereist, in welk geval die langere
garantietermijn prevaleert. De garantietermijn vangt - in geval van
levering van zaken - aan na Levering en goedkeuring door VolkerRail
overeenkomstig artikel 27.1 van deze Algemene Voorwaarden en - in
geval van het verrichten van werkzaamheden/diensten - na goedkeuring
van de Leverantie en afgifte van een proces-verbaal door VolkerRail
terzake overeenkomstig artikel 29.1 van deze Algemene Voorwaarden
danwel na ingebruikname van de Leverantie of het werk/object waarvoor

de Leverantie is bestemd, waarbij de laatste van alle voornoemde
gebeurtenissen de garantietermijn doet ingaan.
12.4 Bij gebreke van behoorlijke nakoming van de herstelverplichting
en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, zomede in
spoedeisende gevallen, heeft VolkerRail het recht voor rekening en
risico van de Opdrachtnemer het nodige te verrichten of door derden te
doen verrichten.
12.5 De eigendom van en het risico voor op grond van bovenbedoelde
herstelverplichting te vervangen goederen berusten bij de
Opdrachtnemer vanaf het tijdstip van de vervanging. De Opdrachtnemer
dient dergelijke goederen ten spoedigste en voor zijn rekening en risico
tot zich te nemen, tenzij VolkerRail verzoekt de vervangen goederen
voor rekening en risico van Opdrachtnemer voor onderzoek ter
beschikking te stellen aan VolkerRail.
Artikel 13 - Aansprakelijkheid en Verzekering
13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte
schade van VolkerRail, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, die het
gevolg is van of voortvloeit uit het niet nakomen of niet naleven door
Opdrachtnemer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de
Overeenkomst onderhavige Algemene Voorwaarden en/of de wet.
Opdrachtnemer vrijwaart VolkerRail voor alle kosten, schade en
aanspraken van derden (zoals maar niet uitsluitend: de Principaal,
toekomstige eigenaren, gebruikers, overheden en personeel van
Opdrachtnemer, zijn ondergeschikten als bedoeld in 6:170 BW of zijn
niet-ondergeschikten als bedoeld in 6:171 BW) terzake.
Onder directe schade wordt verstaan iedere schade die op het moment
van de tekortkoming het redelijkerwijs te verwachten gevolg is van deze
tekortkoming. Hieronder vallen in ieder geval de kosten voor herstel,
vernieuwing, het vaststellen van de schade en schade die het
onmiddellijk gevolg is van de tekortkoming.
13.2 Opdrachtnemer is verplicht zich tegen de risico’s voortvloeiende
uit zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid afdoende te
verzekeren. Opdrachtnemer is voorts verplicht alle zaken welke hij in
verband met de Overeenkomst onder zich heeft of gebruikt,
genoegzaam te verzekeren, zolang deze voor zijn risico zijn. In het
bijzonder is Opdrachtnemer gehouden zogenoemd WAM-plichtige (Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen) voertuigen te
verzekeren en verzekerd te houden. Opdrachtnemer is gehouden zorg te
dragen voor een verzekering conform minimaal de wettelijke eisen en
met een minimale dekking van € 2.500.000,- per gebeurtenis en de
premie(s) terzake steeds tijdig te voldoen, bij gebreke waarvan
VolkerRail gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden onverminderd de
overige rechten van VolkerRail. Opdrachtnemer zal aan VolkerRail op
diens eerste verzoek een kopie van de polis verstrekken.
13.3 Opdrachtnemer vrijwaart VolkerRail voor kosten, schade en
aanspraken wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van
derden terzake van de door hem geleverde goederen en/of diensten en
zal zich er ten volle voor inzetten, dat VolkerRail vrij en zonder
belemmeringen over de Leverantie kan beschikken. Alle uit deze
verplichting voortvloeiende kosten (ook die zijdens VolkerRail) zijn voor
rekening van Opdrachtnemer.
13.4 Verlies van of schade aan hulpmiddelen en gereedschappen die
de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Leverantie gebruikt, komt
voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
Artikel 14 - Overdracht van rechten en verplichtingen
Het is de Opdrachtnemer verboden rechten en verplichtingen die voor
hem uit de Overeenkomst voortvloeien, geheel, of gedeeltelijk aan
derden te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in
eigendom over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van VolkerRail. Zodanige toestemming laat onverlet alle verplichtingen
voor de Opdrachtnemer uit de Overeenkomst voortvloeiende. Zonder
schriftelijke toestemming van VolkerRail kan Opdrachtnemer geen enkel
recht uit de Overeenkomst met goederenrechtelijk effect geheel of
gedeeltelijk overdragen aan een derde en/of verpanden.
Artikel 15 - Betaling en facturering
15.1 Indien Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst heeft voldaan, zal Opdrachtnemer de overeengekomen
prijs aan VolkerRail factureren, waarna VolkerRail binnen zestig (60)
dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur dan wel een
zodanige andere termijn als schriftelijk is overeengekomen, zal betalen,
mits de factuur vergezeld gaat van de vereiste documenten en de
factuur voorts voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Wet op de
Omzetbelasting 1968 en - indien van toepassing - de Invorderingswet
1990. VolkerRail heeft te allen tijde het recht vorderingen op de
Opdrachtnemer te verrekenen met het aan Opdrachtnemer
verschuldigde, onverschillig of dit opeisbaar, onder tijdsbepalingen of
voorwaarden verschuldigd is.
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15.2 VolkerRail is, nadat Opdrachtnemer in gebreke is gesteld en deze
ook binnen een gestelde redelijk te achten termijn zijn verplichtingen niet
of niet geheel is nagekomen, gerechtigd van Opdrachtnemer te
verlangen dat zekerheid word gesteld voor de nakoming van diens
verplichtingen ter waarde van de achterstallige prestatie, te
vermeerderen met hieraan voor VolkerRail verbonden indirecte en/of
directe kosten. In een dergelijk geval kan in ieder geval zekerheid
verlangd worden door middel van een onherroepelijke onmiddellijk
opeisbare bankgarantie te doen stellen door een voor VolkerRail
aanvaardbare bank (met minimaal AA status). Niet-voldoening hieraan
geeft VolkerRail het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van
VolkerRail op schadevergoeding met inbegrip van eventuele
winstderving, en vergoeding van (buiten-) gerechtelijke incassokosten.
15.3 VolkerRail is gerechtigd betaling ten aanzien van door haar
afgekeurde Leveranties op te schorten. Voorts is VolkerRail gerechtigd
betalingen aan Opdrachtnemer op te schorten indien Opdrachtnemer
niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.
15.4 Indien ten behoeve van een Leverantie door VolkerRail van
Opdrachtnemer certificaten en/of (een) instructieboek(en) word(t)(en)
verlangd dan draagt Opdrachtnemer zorg dat deze documentatie zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na Levering in het
bezit van VolkerRail wordt gesteld, bij gebreke waarvan betaling van
openstaande termijnen en/of anderszins door VolkerRail aan
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen door VolkerRail kan worden
opgeschort.
15.5 Facturen van Opdrachtnemer met betrekking tot de Leverantie
dienen te zijn voorzien van een bijlage, waaruit de bestelling van
VolkerRail blijkt. Afhankelijk van het bedrijfsonderdeel Van VolkerRail
waar Opdrachtnemer voor werkt, is dit uitsluitend één van de
onderstaande bijlagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen:
- inkooporder inclusief inkoopordernummer;
- projectnummer en originele volledig ingevulde leveranciersbon;
- schriftelijke opdracht voorzien van de naam en handtekening van een
bevoegde functionaris;
- een mandagen register voorzien van naam medewerker(s), BSNnummer, geboortedatum, periode van de werkzaamheden, aantal
gewerkte uren en handtekening van een projectmanager van VolkerRail.
Het mandagen register dient conform model 1D van de Belastingdienst te
worden aangeleverd.
Daarnaast dient Opdrachtnemer op gedagtekende en genummerde
facturen in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk
te vermelden:
- naam, adres en vestigingsplaats van Opdrachtnemer;
- het loonheffingennummer van Opdrachtnemer;
- het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
- de aard van de werkzaamheden;
- het reeds gefactureerde bedrag, inclusief de betreffende factuur;
- het nog te factureren bedrag;
- een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de
omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het
bedrag van de verschuldigde omzetbelasting en percentage waartegen
verlegd is;
- G-rekeningnr. en percentage van de afdracht van de loonsom.
15.6 Facturen die niet voldoen aan de in lid 5 van dit artikel gestelde
eisen neemt VolkerRail niet in behandeling.
15.7 Opdrachtnemer is niet gerechtigd een factuur te verhogen met een
kredietbeperkingstoeslag.
Artikel 16 – Geheimhouding
16.1 Opdrachtnemer verplicht zich jegens VolkerRail tot
geheimhouding tegenover derden met betrekking tot de aanvraag,
offerte, opdracht, Overeenkomst, tekeningen, modellen, constructies,
schema’s en/of andere bedrijfsinformatie en knowhow afkomstig van
VolkerRail welke door VolkerRail aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, een
en ander in de meest ruime zin des woords. Opdrachtnemer zal met
door hem ingeschakeld personeel en/of ingeschakelde derden,
schriftelijk eenzelfde geheimhouding overeenkomen. Op eerste verzoek
van VolkerRail zal Opdrachtnemer hiertoe bewijs aan VolkerRail
overleggen.
16.2 Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de in
artikel 16.1 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen
verplichting(en), is hij aan VolkerRail verschuldigd een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare - boete van € 25.000,-- per
overtreding en nog eens € 5.000,-- voor iedere dag dat de tekortkoming
voortduurt. Een en ander onverminderd het recht van VolkerRail om
volledige schadevergoeding van Opdrachtnemer te vorderen.

Artikel 17 – Inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid
17.1 Indien de regeling van ketenaansprakelijkheid van toepassing is,
zal Opdrachtnemer al zijn verplichtingen jegens de door hem ingezette
werknemers strikt nakomen. Opdrachtnemer is aansprakelijk en vrijwaart
VolkerRail voor alle schade en aanspraken van derden die het gevolg zijn
van het niet naleven door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit
hoofde van de regeling ketenaansprakelijkheid.
17.2 Opdrachtnemer dient aan VolkerRail, direct na overeenstemming
tussen Opdrachtnemer en VolkerRail of in elk geval uiterlijk voorafgaand
aan enige werkzaamheden te (doen) overleggen:
a. een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel van Opdrachtnemer;
b. inzage in geldige identiteitsbewijzen en een kopie van loonstaten en,
voor zover vereist, geldige tewerkstellingsvergunningen, van alle op het
werk in te zetten arbeidskrachten;
c. manurenregister van alle door Opdrachtnemer op het werk ingezette
arbeidskrachten, welke per werknemer/ondergeschikte van
opdrachtnemer naam, sofi-/burgerservicenummers, loonheffingennummer
belastingdienst en aantal gewerkte uren per datum vermeldt;
d. de G-rekeningovereenkomst en de originele verklaringen inzake zijn
betalingsgedrag bij de belastingdienst, niet ouder dan drie maanden,
waaruit blijkt dat hij zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van
loonheffingen tijdig is nagekomen.
Tenzij anders overeengekomen, dient Opdrachtnemer voormelde
documenten te e-mailen naar de centrale e-mailbox van de
inkoopafdeling van VolkerRail: inkoop@volkerrail.nl
17.3 Facturen die niet aan de hiervoor gestelde eisen in artikel 15 en 17
voldoen, worden niet door VolkerRail voldaan. Indien de overhandigde
verklaringen en/of documenten als bedoeld in artikel 17.2 ouder zijn dan
drie maanden, dan is VolkerRail gerechtigd de facturen van
Opdrachtnemer op te schorten. VolkerRail zal Opdrachtnemer hiervan
onverwijld op de hoogte stellen. Opdrachtnemer is verplicht om
wijzigingen in of met betrekking tot de in het vorige lid genoemde
gegevens onmiddellijk schriftelijk aan VolkerRail te melden.
17.4 Tenzij anders overeengekomen, gaan Partijen er van uit dat het
loonbestanddeel een substantieel deel van de aanneemsom bedraagt.
Indien op de factuur van Opdrachtnemer niet of incorrect is aangegeven
welk deel van de factuur moet worden overgemaakt naar de G rekening,
dan hanteert VolkerRail hiervoor een vast percentage van 45%.
VolkerRail stort in dat geval 30% van het loonbestanddeel op de factuur
naar de G-rekening van de Opdrachtnemer. In het geval dat de
Opdrachtnemer niet in het bezit is van een G-rekening, stort VolkerRail
(overeenkomstig artikel 17.9) 45% van het loonbestanddeel op de factuur
rechtstreeks naar de Belastingdienst.
17.5 VolkerRail heeft steeds het recht de door de Opdrachtnemer ter
zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringen en
loonbelasting, waarvoor VolkerRail ingevolge de Wet
Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is aan de
Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening
in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Onverminderd het in het
voorgaande lid bepaalde is VolkerRail te allen tijde gerechtigd de
hierboven bedoelde bedragen aan premie sociale verzekering en
loonbelasting rechtstreeks te storten naar de ontvanger der directe
belasting. In voornoemde gevallen is VolkerRail voor de door haar
betaalde bedragen jegens Opdrachtnemer gekweten.
17.6 Indien VolkerRail na aansprakelijkheidstelling voor niet betaalde
loonheffingen of na hem komende onderaannemers dan wel
eigenbouwers of uitleners of door hen ingeleende arbeidskrachten deze
loonheffingen heeft moeten voldoen, heeft VolkerRail ten belope van het
gehele bedrag dat door VolkerRail is voldaan verhaal op opdrachtnemer
zulks in afwijking van het gestelde in artikel 55 en 56 Invorderingswet
1990. De vordering van VolkerRail wordt vermeerderd met de wettelijke
(handels)rente en gemaakte kosten.
17.7 Door voldoening door VolkerRail aan haar verplichtingen
ingevolge de toepasselijke CAO jegens de werknemers van
Opdrachtnemer, heeft VolkerRail op Opdrachtnemer verhaal ten belope
van hetgeen door VolkerRail ter zake is voldaan. De vordering van
VolkerRail wordt vermeerderd met de wettelijke (handels)rente en
gemaakte kosten.
17.8 Ingeval van faillissement van Opdrachtnemer is VolkerRail
gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, totdat VolkerRail
van de Belastingdienst een vrijwarende verklaring heeft ontvangen
waaruit blijkt dat VolkerRail niet aansprakelijk zal worden gesteld uit
hoofde van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 dan wel de keten- en
inleningsaansprakelijkheidsbepalingen wegens ten onrechte niet
afgedragen loonheffingen door opdrachtnemer. Op curator dan wel
pandhouder dan wel cessionaris rust de verplichting zorg te dragen voor
de verkrijging van bedoelde verklaringen(en).
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Artikel 18 - Geheel of gedeeltelijke ontbinding
18.1 VolkerRail heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, indien:
a)
Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
b)
surseance van betaling of een schuldsaneringsregeling door
Opdrachtnemer wordt aangevraagd;
c)
Opdrachtnemer de bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap
daarover aan een ander overdraagt;
d)
Opdrachtnemer fuseert met danwel zeggenschap verkrijgt over
een met VolkerRail direct danwel indirect concurrerende
onderneming;
e)
Opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld;
f)
ten laste van Opdrachtnemer beslag gelegd wordt hetgeen de
uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer verhindert;
g)
aan personeel, ressorterende onder VolkerRail of de Principaal
enige voor VolkerRail onaanvaardbare gift of belofte in welke
vorm ook zal zijn gedaan of aangeboden;
h)
de Principaal zijn aan VolkerRail verstrekte opdracht in verband
waarmede deze laatste aan de Opdrachtnemer opdracht heeft
verleend, mocht intrekken op grond van overmacht, waaronder
begrepen is het intreden van een zodanig ingrijpende wijziging in
de politieke en/of economische toestand, dat handhaving van de
eerstbedoelde opdracht in redelijkheid niet van Principaal en/of
van VolkerRail kan worden gevergd;
i)
de verplichtingen uit de artikelen 6,7,8,14,16, 17 en/of 31 van de
Overeenkomst door Opdrachtnemer niet worden nagekomen;
j)
de overeengekomen leveringstermijn of (al dan niet uit
leveringsschema’s voortvloeiende) tijdstippen worden
overschreden, of indien reeds voor het verstrijken van de
betreffende termijn duidelijk is dat deze termijn zal worden
overschreden c.q. het tijdstip niet zal worden gehaald;
k)
de materialen bestemd voor de Leverantie wat kwaliteit, afmeting,
toleranties, hoedanigheden enzovoorts betreft niet aan de
overeengekomen eisen beantwoorden.
18.2 De ontbinding vindt plaats, zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, door schriftelijke mededeling
van VolkerRail aan de Opdrachtnemer. In geval van ontbinding zal de
afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds door
Opdrachtnemer is uitgevoerd en door VolkerRail is aanvaard, eventueel
met verrekening van hetgeen VolkerRail toekomt als schadevergoeding
wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door
Opdrachtnemer. Eventuele garantierechten van VolkerRail blijven
onverminderd van kracht.
18.3 Indien het geval genoemd in artikel 18.1 h zich voordoet, zal door
VolkerRail aan de Opdrachtnemer slechts schadevergoeding
verschuldigd zijn indien en voor zover VolkerRail ter zake van het aan de
Opdrachtnemer opgedragen onderdeel van het werk c.q. de Leverantie
aanspraak op schadevergoeding bij de Principaal kan maken en betaling
door de Principaal aan VolkerRail heeft plaatsgevonden.
18.4 Overigens zal VolkerRail nimmer gehouden zijn tot het betalen
van enige (schade) vergoeding, met name ook niet een
schadeloosstelling als vermeld in artikel 7:764 lid 2 BW.
18.5 In de gevallen genoemd in artikel 18.1 lid 1, uitgezonderd sub g,
zal VolkerRail bevoegd zijn om voor de voltooiing van de opdracht
gebruik te maken of te doen maken van de op het werk aanwezige door
de Opdrachtnemer aangevoerde en/of gebruikte materialen en
bouwstoffen, alsmede hulpmaterieel, zoals steigermateriaal, hijs- en
transportwerktuigen, etc.
18.6 Het bepaalde in dit artikel beperkt niet de mogelijkheden om de
Overeenkomst te ontbinden in de gevallen waarin de wet dit mogelijk
maakt.
Artikel 19 – Kinderarbeid en Mensenrechten
19.1 Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen om zorg te
dragen dat geen enkel door hem aan VolkerRail geleverd product of
dienst tot stand is gekomen door middel van kinderarbeid zoals
gedefinieerd in IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) resolutie 138
inzake de minimumleeftijd voor toelating tot arbeid en resolutie 182
betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning
van de ergste vormen van kinderarbeid.
19.2 Opdrachtnemer verklaart te voldoen aan de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens, uitgegeven door de Verenigde Naties (te
vinden op: http://www.mensenrechten.nl).
Artikel 20 - Certificaten
20.1 Indien in de Overeenkomst danwel door Principaal certificaten,
attesten en/of instructieboeken worden verlangd, zal Opdrachtnemer
deze per ommegaande na het verzoek daartoe in het bezit van
VolkerRail stellen, bij gebreke waarvan VolkerRail gerechtigd is de
betaling op te schorten totdat deze door haar zijn ontvangen.

20.2 Op eerste verzoek van VolkerRail levert Opdrachtnemer aan
VolkerRail – voor rekening van Opdrachtnemer – over het jaar waarin de
Leverantie plaatsgevonden heeft en het daaraan voorafgaande jaar zijn
CO 2 – emissie – inventarisatie aan. Deze inventarisatie dient te zijn
conform ISO 14064-1 en/of het GHG – protocol. De CO 2 – emissie –
inventarisatie dient voorzien te zijn van een verificatieverklaring van een
certificerende instelling (CI). Deze verificatieverklaring van de CI dient
minimaal te voldoen aan de eisen zoals gesteld in ISO 14064-3 onder
“validation and verification statement” en/of zoals gesteld in de EA-6/03
onder “verification statement”.
Artikel 21 – Publicatie
Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot publicatie of openbaarmaking op
een website of anderszins van de Overeenkomst met c.q. opdrachten
van VolkerRail, tenzij voorafgaand daartoe de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming is verkregen van een daartoe bevoegd persoon van
VolkerRail, zulks op straffe van een boete van € 25.000,-- per
overtreding van deze publicatieclausule en nog eens € 5.000,-- voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van
VolkerRail op volledige schadevergoeding.
Artikel 22 - Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele
toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 23 – Geschillen
23.1 Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een
der partijen als zodanig worden beschouwd - welke mochten ontstaan
naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn of daarmee
verband houden, zullen worden beslecht door de Raad van Arbitrage
voor de Bouw. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van partijen
om voor het nemen van conservatoire maatregelen een zaak aanhangig
te maken bij de bevoegde burgerlijke rechter, alsmede om in onderling
overleg per individueel geschil overeen te komen dat dit in eerste aanleg
zal worden beslecht door de ter zake bevoegde burgerlijke rechter,
onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en/of cassatie,
alsmede de bevoegdheid van VolkerRail om een geschil te doen
beslechten op de wijze zoals in de overeenkomst tussen VolkerRail en
haar Principaal is voorzien ten aanzien van eventuele geschillen tussen
VolkerRail en haar Principaal.
23.2 Indien door welke oorzaak dan ook geschillen mochten ontstaan,
is Opdrachtnemer niet gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst
op te schorten of te wijzigen. Opdrachtnemer doet tevens volledig en
onherroepelijk afstand van zijn retentierecht.
Artikel 24 - Partiële nietigheid
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig
of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid en
toepasselijkheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich om
alsdan in onderling overleg een zodanige regeling te treffen die de
strekking van de onverbindende bepaling in het kader van deze
Algemene Voorwaarden zoveel als mogelijk benadert.
Artikel 25 - Voortdurende verplichtingen
25.1 De artikelen van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen
met een voortdurend karakter zijn opgenomen (zoals bijvoorbeeld, maar
niet uitsluitend: artikel 5, 12, 13, 16 en 20) behouden hun gelding ook na
beëindiging van de Overeenkomst zodat de voor de Opdrachtnemer uit
die artikelen voortvloeiende verplichtingen ook na beëindiging van de
Overeenkomst ook blijven voortduren.
HOOFDSTUK 2: INKOOP
Artikel 26 - Levering, verpakking en verzending
26.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt Levering
door Opdrachtnemer DDP (franco inclusief rechten), conform de definities
gegeven in de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst
geldende editie van de Incoterms, gelost op de plaats welke door
VolkerRail in haar opdracht is vermeld. Indien VolkerRail voorafgaand
aan de Levering verlangt dat de zaken op een andere dan de door haar in
de opdracht genoemde plaats worden geleverd, zal de Opdrachtnemer
gehouden zijn aan dit verzoek te voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet van
Opdrachtnemer verlangd kan worden. De Leverantie wordt door of in
opdracht van Opdrachtnemer getransporteerd voor zijn rekening en risico.
Opdrachtnemer draagt zorg voor behoorlijke verpakking van de
Leverantie conform het vigerende verpakkingsconvenant. Breuk en/of
beschadiging ontstaan bij of tijdens het laden, transport en/of bij het
lossen zijn voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer
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aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid
zijdens VolkerRail. Leveringen dienen vergezeld te gaan van
leveringsdocumenten/- paklijsten voorzien van de juiste omschrijving van
de geleverde materialen en hoeveelheden.
26.2 Levering dient plaats te vinden op het in de Overeenkomst c.q. de
opdracht gestelde tijdstip c.q. overeenkomstig een door VolkerRail in de
Overeenkomst/de opdracht vermeld tijdschema. Het lossen dient plaats te
vinden binnen de vigerende werktijden van het (het werk van) VolkerRail.
Het lossen buiten deze werktijden van (het werk van) VolkerRail kan
alleen plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
VolkerRail.
26.3 Indien VolkerRail, om welke reden dan ook, niet in staat is de
Leverantie op het overeengekomen tijdstip c.q. op de tijdstippen als
voorzien in het door VolkerRail vermelde c.q. vastgestelde tijdschema, in
ontvangst te nemen, dan zal de Opdrachtnemer, tot het moment waarop
de Levering wel kan plaatsvinden, de Leverantie bewaren, beveiligen en
alle redelijke maatregelen treffen om beschadiging c.q. achteruitgang in
kwaliteit te voorkomen. De daardoor voor de Opdrachtnemer ontstane
aantoonbare noodzakelijke opslagkosten en kosten van verzekering
komen voor rekening van VolkerRail.
26.4 De overeengekomen levertijd c.q. het tijdstip als voorzien in het
leveringsschema is bindend voor de Opdrachtnemer met dien verstande
dat VolkerRail het recht heeft, zonder dat de Opdrachtnemer aanspraak
kan maken op prijswijziging of enige aanvullende vergoeding, het
moment van Levering nader vast te stellen op een later tijdstip dan
eerder overeengekomen mits dat de levertijd niet opschuift met meer
dan 90 dagen.
26.5 Tenzij anders overeengekomen wordt de emballage van de aan
VolkerRail geleverde zaken niet in rekening gebracht. Indien vergoeding
ten aanzien van de emballage is overeengekomen, dan neemt
Opdrachtnemer de door VolkerRail betaalde emballage op eerste
schriftelijk verzoek van VolkerRail terug, onder restitutie van de aan
VolkerRail in rekening gebrachte en door VolkerRail inmiddels betaalde
emballagekosten. Milieubelastende emballage blijft eigendom van
Opdrachtnemer en dient direct na het uitpakken van de goederen door
hem te worden ingenomen en op kosten van Opdrachtnemer te worden
afgevoerd. Indien nodig of door VolkerRail alsnog verlangd, dient (het
personeel van) Opdrachtnemer bij het uitpakken gebruik te maken van
geëigende persoonlijke beschermingsmiddelen. Overige niet aan
VolkerRail in rekening gebrachte emballage van de Leverantie neemt
Opdrachtnemer voor zijn rekening op eerste verzoek van VolkerRail
terug.
26.6 De conform de Overeenkomst door Opdrachtnemer te leveren
zaken dienen overeenkomstig de aanwijzingen van VolkerRail te zijn
gemerkt. De betreffende zaken moeten, voor zover toepasselijk, zijn
voorzien van een type-, serie- en apparaatnummer alsmede van een
aanduiding van de herkomst door middel van een duidelijk merkteken
afkomstig van de importeur of fabrikant.
26.7 Opdrachtnemer is verplicht een schriftelijke en ondertekende
opgave aan VolkerRail te verstrekken waarin zij aangeeft of er in de
Leverantie stoffen aanwezig zijn die op de kandidaatslijst van ECHA
(European Chemicals Agency) voorkomen. Als die stoffen aanwezig zijn
dan dient in deze opgave aangegeven te worden of de concentratie
ervan meer is dan 0,1 gewichtprocent. Tevens dient in deze opgave
expliciet aangegeven te worden welke stoffen het betreft alsmede
gewichtspercentage daarvan.
Artikel 27 - Overgang van eigendom en risico
27.1 Eigendom van en het risico voor de Leverantie gaan over op
VolkerRail nadat de Levering aan VolkerRail op de overeengekomen
locatie heeft plaatsgevonden en nadat de Leverantie door VolkerRail is
goedgekeurd. Goedkeuring dan wel afkeuring van de zaken dient uiterlijk
30 dagen na aankomst van de zaken op de overeengekomen locatie
plaats te vinden.
27.2 Goedkeuring betreft uitsluitend de uiterlijke staat en de
hoeveelheid van hetgeen is geleverd. Indien de zaken gepakt en
gebundeld worden afgeleverd, hebben de goedkeuring en aanvaarding
slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de colli.
27.3 VolkerRail is gerechtigd de Leverantie, indien deze niet voldoet
aan datgene wat is overeengekomen, niet te accepteren en op kosten
van Opdrachtnemer terug te zenden.
27.4
Indien VolkerRail voorafgaand aan de Levering betalingen
terzake heeft verricht, gaat het eigendom van de Leverantie over op
VolkerRail op het moment, naar rato en ten belope van de gedane
betaling.
27.5
Eventueel in de Overeenkomst voorkomende handelstermen
zijn gebruikt conform de definities gegeven in de op de datum van
totstandkoming van de Overeenkomst geldende editie van de Incoterms
onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel.

HOOFDSTUK 3: (ONDER)AANNEMING
Artikel 28 – (Onder)aanneming
28.1 Opdrachtnemer verstrekt aan VolkerRail, voorafgaand aan het
verrichten van werkzaamheden, de door VolkerRail verzochte informatie
en bescheiden met betrekking tot alle door Opdrachtnemer in te zetten
werknemers en/of benodigde werkvergunningen geldig voor de aan de
Leverantie gerelateerde werklocatie(s).
28.2 Opdrachtnemer dient voor adequaat toezicht en leiding zorg te
dragen. Hiertoe dient tijdens de werkuren een door Opdrachtnemer
aangewezen leidinggevend medewerker op de bouwplaats aanwezig te
zijn, die tevens voldoende beslissingsbevoegdheid heeft om de
dagelijkse gang van zaken, de werkzaamheden betreffende,
overeenkomstig eisen en wensen van de bouwplaatsleiding te regelen.
De leidinggevende medewerker dient de Nederlandse taal machtig te
zijn en ook als tolk te kunnen fungeren om preventieve en doelmatige
instructies (door VolkerRail) mogelijk te maken.
28.3 Desgevraagd zal Opdrachtnemer, ter vaststelling van de door
Opdrachtnemer in te zetten personen gewerkte uren, gebruik maken van
een urenverantwoordingstaat dan wel ander controlemiddel, zulks ter
keuze van VolkerRail.
28.4 De werktijden van de in het zesde lid bedoelde personen zijn,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelijk aan de werktijden van
de in dienst van VolkerRail werkzame personen.
28.5 VolkerRail kan de in dit artikel bedoelde personen de toegang tot
zijn terreinen en/of gebouwen dan wel het werkterrein ontzeggen dan
wel van de Opdrachtnemer verlangen dat zij onverwijld van die terreinen
dan wel uit die gebouwen worden verwijderd, indien zij naar de mening
van VolkerRail kennelijk niet voor hun taak berekend zijn danwel in strijd
handelen met enige verplichting uit de Overeenkomst.
28.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VolkerRail is
het de Opdrachtnemer niet toegestaan het geheel of een gedeelte van
de te verrichten diensten/werkzaamheden uit te laten voeren in
(onder)onderaanneming. Indien de Opdrachtnemer hiervoor
toestemming vraagt, vrijwaart hij VolkerRail voor iedere
aansprakelijkheid die uit hoofde van ketenaansprakelijkheidsregeling op
VolkerRail zou kunnen komen te rusten.
28.7 Opdrachtnemer zal desgevraagd vergaderingen bijwonen, waarbij
zijnerzijds een vertegenwoordiger aanwezig dient te zijn die
beslissingsbevoegdheid heeft.
28.8 Weersomstandigheden, het uitvallen c.q. niet beschikbaar zijn van
gas, water, elektra of transportmiddelen geven Opdrachtnemer geen recht
op enige vergoeding.
28.9 Opdrachtnemer is verplicht om, voor zijn rekening en risico, na en
gedurende de uitvoering van de door hem te verrichten werkzaamheden
het werkterrein schoon te houden en schoon op te leveren. In de opdracht
genoemde prijzen van Opdrachtnemer worden geacht de kosten te zijn
begrepen van gescheiden afvoer en/of verwerking, respectievelijk
verwijderingen/of opslag van alle verpakkingen, afvalstoffen en
dergelijke die voortkomen uit de leveranties of werkzaamheden van
Opdrachtnemer.
Artikel 29 - Opneming en goedkeuring
29.1 Oplevering van diensten/werkzaamheden vindt eerst plaats nadat
VolkerRail de diensten/werkzaamheden integraal heeft opgenomen c.q.
heeft gekeurd en/of heeft laten keuren en schriftelijk van haar goedkeuring
blijk heeft gegeven door middel van het tekenen van een proces-verbaal
van oplevering.
29.2 Opdrachtnemer richt een schriftelijke aanvraag tot keuring van de
uitgevoerde diensten/werkzaamheden aan VolkerRail. Daarbij geeft
Opdrachtnemer aan op welke datum de diensten/werkzaamheden gereed
zullen zijn.
29.3 Indien VolkerRail zulks verlangt, is Opdrachtnemer gehouden bij de
opneming aanwezig te zijn.
29.4 Indien er, na onthouding van goedkeuring, sprake zal zijn van
heropneming, zal dat geschieden conform bovengenoemde bepalingen.
29.5 Zonder dat VolkerRail tot enige extra vergoeding gehouden zal
zijn, zal Opdrachtnemer het afgekeurde werk en/of onderdelen daarvan
op eerste schriftelijke verzoek van VolkerRail herstellen of vervangen;
een en ander onverminderd enig ander recht van VolkerRail (zoals
ontbinding en schadevergoeding van hierdoor zijdens VolkerRail
ontstane schade en kosten).
29.6 Opneming of goedkeuring door VolkerRail ontslaat
Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals
deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst of de
wet.
29.7 Bij afkeuring van de diensten/werkzaamheden of een onderdeel
daarvan heeft VolkerRail eveneens het recht de betaling van de prijs
terzake op te schorten.
29.8 Opdrachtnemer zal alle vorderingen met betrekking tot de
Leverantie binnen 30 dagen na oplevering van de Leverantie bij
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VolkerRail indienen. VolkerRail is niet gehouden tot betaling van enige
factuur, die Opdrachtnemer na de hiervoor bedoelde termijn heeft
ingediend.
Artikel 30 – Onderhoudstermijn
De bepalingen van de overeenkomst tussen VolkerRail en Principaal
betreffende de onderhoudsperiode en de onderhoudstermijn gelden
evenzeer in de verhouding tussen VolkerRail en Opdrachtnemer,
onverminderd de bepaling betreffende garantie.
Artikel 31 - Veiligheid
31.1 Opdrachtnemer dient er op toe te zien dat de door hem in te
zetten werknemers en/of derden steeds de beschikking hebben over
deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, een en ander volgens
de meest recente eisen van de Arbeidsinspectie, enig ander
overheidslichaam en/of VolkerRail. Tevens dient het door of ten behoeve
van Opdrachtnemer gebruikte materieel (zoals in ieder maar niet
uitsluitend begrepen de te gebruiken hijsmiddelen en gereedschappen)
aan de op dat moment van kracht zijnde Arbowetgeving te voldoen.
31.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zorgt
Opdrachtnemer, voor zijn rekening en risico, voor alle voor het werk
benodigde gereedschappen en materieel en dient Opdrachtnemer de
voor uitvoering van het werk noodzakelijke (hijs)werkzaamheden zelf, en
voor zijn rekening en risico, te verrichten.
31.3 Gereedschap en materieel van Opdrachtnemer mag slechts
worden gebruikt indien dit voldoet aan de daarvoor geldende (wettelijke)
bepalingen alsmede aan de eventueel door VolkerRail daarenboven te
stellen eisen. Indien niet aan die eisen wordt voldaan, is VolkerRail
gerechtigd het gebruik daarvan te verbieden en is Opdrachtnemer
gehouden het desbetreffende gereedschap, resp. materieel van het
werkterrein te verwijderen en ten spoedigste te vervangen door
gereedschap, resp. materieel dat wel aan die eisen voldoet. Eventueel
hieruit voortvloeiende schade (waaronder maar niet beperkt tot stagnatie
in de uitvoering van de werkzaamheden) is voor rekening en risico van
Opdrachtnemer en wordt niet als overmacht voor Opdrachtnemer
beschouwd.
31.4 Goedkeuring van gereedschap en/of materieel door VolkerRail
ontheft Opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid, voortvloeiende
uit het gebruik daarvan.
31.5 Mocht zich een ongeval, bijna-ongeval of milieu-incident voordoen,
dan dient de Opdrachtnemer dit per direct mondeling te melden bij
VolkerRail. Uiterlijk binnen 24 uur nadat het ongeval, bijna-ongeval of
milieu-incident heeft plaatsgevonden, dient de Opdrachtnemer dit
schriftelijk danwel digitaal te melden via de KVGM coördinator van
VolkerRail. Mocht de Opdrachtnemer verzuimen via dit formulier
melding te maken van het ongeval, bijna-ongeval of milieu-incident dan
wijst VolkerRail elke aansprakelijkheid in de meest uitgebreide zin af.
31.6 Opdrachtnemer zal zich conformeren aan de door Prorail gestelde
eisen van de “Veiligheidsprestatieladder”, waarbij VolkerRail wil acteren
in lijn met de gestelde eisen van trede 4 en dit ook verwacht van haar
toeleveranciers.
31.7 Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van het certificaat
“VCA**” .
31.8 Overige voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
specifieke certificaten en/ of toestemmingen, zoals
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, VCA Petrochemie, BTR
certificaat, Schipholpas, NS Stationspas, digitaal veiligheidspaspoort
etc.Er dient een kopie van het certificaat cq. de certificaten vóór aanvang
van de werkzaamheden in het bezit te zijn van VolkerRail.
Artikel 32 - Identificatie en registratie
32.1 Op de eerste werkdag van een arbeidskracht van de
opdrachtnemer, moet deze zich kunnen identificeren met een geldig,
origineel identiteitsbewijs, niet zijnde een rijbewijs. Buitenlandse
werknemers dienen tevens in bezit te zijn van de benodigde documenten
zoals verwoord in de Wet arbeid vreemdelingen.
32.2 Opdrachtnemer is verplicht ten behoeve van de controle en
registratie van buitenlandse werknemers welke tewerkgesteld zullen
worden op het werk om vóór aanvang van haar werkzaamheden de
volgende documenten te overleggen:
a)
Voor werknemers uit de EER-lidstaten en Zwitserland: het
buitenlandse paspoort, de identiteitskaart.
b)
Voor werknemers uit Kroatië: verblijfsdocument waarin staat
aangegeven dat Arbeid vrij is toegestaan en een
tewerkstellingsvergunning (TWV).
c)
Voor alle overige landen: verblijfsdocument voor buitenlandse
werknemers, waarin staat aangegeven dat Arbeid vrij is
toegestaan of een verblijfsdocument en een
tewerkstellingsvergunning (TWV).
32.3 Indien Opdrachtnemer (of een derde die in opdracht van

Opdrachtnemer werkt) één of meer ZZP-ers te werk stelt, dient van de
ZZP-er, ingeschreven bij een Europese Kamer van Koophandel,
bovendien een uittreksel Kamer van Koophandel te worden overlegd.
32.4 Indien Opdrachtnemer een ZZP-er is, geldt het volgende:
- overleggen van een geldige VAR-verklaring; dga of wuo (VAR-loon en
VAR-row zijn niet toegestaan); - overleggen een recent uittreksel uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- in het bezit van een bedrijfsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ongevallenverzekering en ziektekostenverzekering waarvan
de premies door Opdrachtnemer zijn en worden voldaan.
32.5 Indien een Opdrachtnemer een ZZP-er van buitenlandse
nationaliteit is, dient deze ingeschreven te zijn bij een Europese Kamer
van Koophandel en een uittreksel van de KvK en een BTW nummer te
kunnen overleggen.
32.6 Indien, een door of namens Opdrachtnemer dan wel, een in
opdracht van Opdrachtnemer door een derde te werk gestelde
arbeidskracht, vooraf niet de benodigde documenten zoals hierboven
omschreven kan overleggen, zal deze arbeidskracht niet toegelaten
worden op het werk.
32.7 Werknemers van Opdrachtnemer, inleenkrachten en/of
onderaannemers van de Opdrachtnemer, moeten zich op ieder tijdstip
kunnen identificeren op de bouwplaats indien VolkerRail, de
leidinggevende van het project, de Inspectie SZW, de
vreemdelingendienst en/of de fiscale opsporingsdienst daarom vraagt.
Indien niet aan de identificatieplicht kan worden voldaan, zal deze
persoon niet worden toegelaten c.q. worden verwijderd van het werk.
32.8 Opdrachtnemer is verplicht de toepasselijke arbeidswet- en
regelingen onverkort na te leven. Wat betreft de inzet van buitenlandse
werknemers op de bouwlocatie wordt Opdrachtnemer nadrukkelijk
gewezen op de volgende verplichtingen:
- Betaling minimum loon conform de toepasselijke CAO (cq. garantie
uurloon);
- Tijdige betaling loon conform de toepasselijke CAO (betalingstermijn);
- Toepassing van CAO-specifieke toeslagen (zoals overwerktoeslag);
- Naleving Arbeidstijdenwet en Arbowet (waaronder verplichting tot
inschakelen Arbo-dienst en hanteren ziekteverzuimbeleid);
- Afdracht van (sociale en pensioen-)premies en belastingen conform de
toepasselijke wetgeving.
32.9 Opdrachtnemer vrijwaart VolkerRail voor boete(s) en alle overige
daaruit voortkomende schade, wegens het niet voldoen aan de Wet
arbeid vreemdelingen en/of de toepasselijke arbeidswet- en regelingen
door Opdrachtnemer of onder diens verantwoordelijkheid te werk
gestelde personen. Onder deze vrijwaring zijn ook inbegrepen de
boete(s) die VolkerRail van de Principaal in rekening gebracht krijgt.
Deze vrijwaring kan door VolkerRail worden verrekend met vorderingen
van Opdrachtnemer.
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