ALGEMENE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN
LEGRAND NEDERLAND B.V.
ZOALS GEDEPONEERD OP 9 JANUARI 2009 BIJ DE KAMER VAN
KOOPHANDEL TE EINDHOVEN ONDER NUMMER 16048212
ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Onderaannemingsvoorwaarden: deze voorwaarden.
Aannemer: Legrand Nederland B.V. en/of aan haar verbonden
ondernemingen.
3.
Onderaannemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het Werk
overeengekomen in de Overeenkomst uitvoert.
4.
Werk: de door Onderaannemer uit te voeren montagewerkzaamheden,
zoals overeengekomen in de Overeenkomst gesloten tussen Aannemer
en Onderaannemer.
5.
Overeenkomst: de tussen Aannemer en Onderaannemer gesloten
overeenkomst tot onderaanneming.
6.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie
Aannemer in het kader van de Hoofdovereenkomst producten levert of
voor wie Aannemer diensten uitvoert.
7.
Hoofdovereenkomst: de tussen Aannemer en Opdrachtgever gesloten
overeenkomst - waarop de Algemene Leveringsvoorwaarden van
Legrand Nederland B.V. van toepassing zijn - in het kader van welke
overeenkomst Aannemer een Onderaannemer inschakelt om
montagewerkzaamheden uit te voeren.
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID EN VOORRANG
1.1
De Onderaannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de
Overeenkomst alsmede op alle overige rechtshandelingen en
rechtsbetrekkingen tussen Aannemer en Onderaannemer, voor zover
hiervan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2
Het van toepassing verklaren door Onderaannemer van eigen algemene
voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt door Aannemer niet
aanvaard.
1.3
Aannemer behoudt zich het recht voor de Onderaannemingsvoorwaarden
te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.
1.4
Ingeval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van deze
Onderaannemingsvoorwaarden prevaleert de inhoud van de
Overeenkomst.
ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.
De Overeenkomst komt pas tot stand wanneer Aannemer een offerte
voor de uitvoering van de Onderaannemingswerkzaamheden in kwestie
van Onderaannemer schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.
2.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van
Aannemer, binden Aannemer niet dan nadat zij door Aannemer
schriftelijk zijn bevestigd.
ARTIKEL 4 WIJZE VAN UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN
1.
Onderaannemer zal de opdracht uitvoeren op een goed, deugdelijke en
vakbekwame wijze met inzet van terzake kundig personeel en met
toepassing van deugdelijk materieel. Zodanige materialen dienen: (i)
geschikt te zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, (ii) in
overeenstemming te zijn met de van toepassing zijnde voorschriften en
instructies van overheidsinstanties, - diensten en nutsbedrijven en (iii) te
voldoen aan orders en aanwijzigingen van Aannemer.
2.
Onderaannemer is verplicht de door Aannemer gegeven orders en
aanwijzingen op te volgen.
3.
Aannemer is gerechtigd te allen tijde inspecties uit te voeren van het Werk van
Onderaannemer.
4.
Onderaannemer verplicht zich alle voorschriften na te leven, welke betrekking
hebben op de door hem uit te voeren onderdelen van het Werk, zoals
Aannemer deze zou moeten naleven indien hij dit onderdeel van het Werk zelf
zou uitvoeren.
5.
Onderaannemer is verplicht om de ter beschikking gestelde tekeningen en
omschrijvingen te controleren op fouten en onduidelijkheden en bij ontdekking
hiervan Aannemer onverwijld in te lichten.
6.
De eigendom van alle in het kader van het Werk geleverde zaken gaat over
op Opdrachtgever op het moment van installatie.
ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET-EN REGELGEVING EN
ANDERE VOORSCHRIFTEN
1.
Onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor het
bouwbedrijf na te komen, tenzij op de werknemers van Onderaannemer een
andere CAO van toepassing is.
2.
Onderaannemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van
premies sociale verzekeringswetten en tot afdracht van loonheffing, voorzover
direct en indirect verband houdend met het aan hem opgedragen Werk, na te
komen.
3.
Onderaannemer is verplicht op verzoek van Aannemer te overleggen:
a. zijn BTW-nummer;
b. zijn inschrijfnummer in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
c. voorzover van toepassing, zijn aansluitingsnummer bij de onderlinge
waarborgmaatschappij.
4.
Aannemer en Onderaannemer zijn over weer verplicht, op verzoek van de
wederpartij, een vestigingsvergunning, voorzover vereist, te tonen.
5.
Onderaannemer zal zelf zorgdragen voor alle vergunningen welke in verband
met het uitvoeren van de Overeenkomst eventueel van hem worden verlangd.
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6.

Onderaannemer is verplicht op verzoek van Aannemer wekelijks een
mandagenregister terzake van het aan hem opgedragen Werk te verstrekken.
Het mandagenregister dient onder meer de namen van alle door
Onderaannemer bij het Werk ingeschakelde werknemers, alsmede een
manurenverantwoording te bevatten.
7.
Onderaannemer is verplicht eenmaal per drie maanden Aannemer een
verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging
waarbij hij is aangesloten en een verklaring inzake zijn afdracht van
loonheffing.
8.
Onderaannemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen Werk geheel of ten
dele aan een andere over te dragen dan na schriftelijke goedkeuring door
Aannemer.
9.
Onderaannemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen Werk of een deel
daarvan door een derde in ´onderonderaanneming´ te laten uitvoeren dan na
schriftelijke goedkeuring door Aannemer. Onderaannemer blijft jegens
Aannemer verantwoordelijk voor het door hem uitbestede werk.
10. Indien Onderaannemer bij de uitvoering van het Werk gebruik wenst te maken
van (een) door een derde ter beschikking gestelde werknemer(s) geeft hij
daarvan schriftelijke kennis aan Aannemer. Wanneer Aannemer tegen
gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking gestelde
werknemer(s) bezwaar heeft, deelt hij dat binnen redelijke termijn aan
Onderaannemer mede.
11. Bij uitbesteding van het werk door Onderaannemer of gebruikmaking
door Onderaannemer van een door een derde ter beschikking gestelde
werknemer als bedoeld in de twee voorgaande leden is Onderaannemer
respectievelijk de uitlener verplicht de administratieve gegevens als
bedoeld in artikel 6, eerste lid, sub c van de Uitvoeringsregeling inleners-,
keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 op eerste verzoek van
Aannemer aan Aannemer te overleggen.
12. Het is Onderaannemer verboden om het in de onderaannemingssom
begrepen bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en
loonheffing te cederen, te verpanden of, onder welk titel dan ook, in eigendom
over te dragen.
ARTIKEL 6
RECHTSTREEKSE PRIJSAANBIEDING
1.
Het is Onderaannemer niet toegestaan vanaf het totstandkomen van de
Overeenkomst aan Opdrachtgever prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te
beschouwen is als een uitbreiding of wijzigingen van het werk van Aannemer,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemer.
ARTIKEL 7
AANVANG VAN HET WERK; UITVOERINGSDUUR
1.
Aannemer dient er voor te zorgen dat Onderaannemer zijn werkzaamheden
aanvangt op de in de overeenkomst bepaalde dag.
2.
Indien het niet mogelijk is dat Onderaannemer op de in de Overeenkomst
bepaalde dag zijn werkzaamheden aanvangt is Aannemer verplicht
Onderaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel
werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen
aanvangsdatum te waarschuwen.
3.
Indien Onderaannemer niet in staat is op de overeengekomen bepaalde dag
zijn werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht Aannemer zo vroeg
mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen als door partijen is overeengekomen,
voor de overeengekomen aanvangsdatum te waarschuwen.
4.
Onderaannemer heeft het recht op verlenging van de uitvoeringstermijn c.q.
van de opleveringstermijn wanneer door overmacht, door voor rekening van
de Aannemer komende omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, niet van Onderaannemer
kan worden gevergd dat het aan hem opgedragen Werk binnen de in de
Overeenkomst bepaalde termijn wordt opgeleverd.
5.
Indien de aanvang of de voortgang van het aan Onderaannemer opgedragen
Werk wordt vertraagd door voor rekening van Onderaannemer komende
omstandigheden, dient de daaruit voor Aannemer voortvloeiende schade te
worden vergoed.
ARTIKEL 8 INRICHTING WERKTERREIN; AAN DE ONDERAANNEMER TER
BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
1. Met het oog op het aan Onderaannemer opgedragen Werk zorgt Aannemer:
a. voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van het werkterrein;
b. voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) t.b.v.
Onderaannemer.
2.
Aannemer zorgt ervoor dat Onderaannemer tijdig kan beschikken over de in
de overeenkomst vermelde zaken. Deze dienen te voldoen aan in redelijkheid
daaraan te stellen eisen.
3.
Onderaannemer is verplicht hetgeen hem door Aannemer ter beschikking is
gesteld, behoorlijk te gebruiken.
4.
De kosten van verbruik van gas, water en elektriciteit, alsmede eventuele
verschuldigde precario, zijn voor rekening van Aannemer.
5.
Onderaannemer zorgt ervoor dat het afval dat ontstaat bij de uitvoering van
het door hem opgedragen Werk, wordt gedeponeerd op de daarvoor door
Aannemer aangewezen plaatsen, dan wel in de daartoe bestemde
container(s).
ARTIKEL 9 WEEKRAPPORTEN; NOTULEN BOUWVERGADERING
1.
Indien in de Overeenkomst is bepaald dat Onderaannemer weekrapporten
dient op te maken, kan Aannemer verlangen dat daarbij een door hem te
verstrekken model wordt gehanteerd. Onderaannemer biedt in dat geval het
rapport zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de vijftiende dag na het

januari 2009

Pagina 1 van 2

verstrijken van de werkweek waarop het betrekking heeft aan Aannemer aan.
Indien Aannemer zich met de inhoud van het weekrapport kan verenigen,
tekent hij dit voor akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag nadat dit hem is
voorgelegd. Indien Aannemer zich niet met de inhoud van het weekrapport
kan verenigen, ondertekent hij dit eveneens uiterlijk op de vijfde werkdag
nadat dit hem is voorgelegd, doch onder toevoeging van een aantekening,
waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke redenen hij bezwaar heeft.
2.
Indien door of namens Opdrachtgever weekrapporten worden gemaakt, is
Aannemer verplicht Onderaannemer een afschrift te verstrekken van de
weekrapporten die hij ter ondertekening krijgt voorgelegd, voorzover die
weekrapporten betrekking hebben op het aan Onderaannemer opgedragen
Werk.
3.
Indien door Aannemer weekrapporten worden opgemaakt, is Aannemer
verplicht Onderaannemer daarvan een afschrift te verstrekken, voorzover die
weekrapporten betrekking hebben op het aan Onderaannemer opgedragen
Werk.
4.
Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient Aannemer
Onderaannemer in te lichten over zaken die in de vergadering aan de orde
zijn gekomen, voorzover deze betrekking hebben op het aan Onderaannemer
opgedragen Werk. Aannemer verstrekt in dat geval Onderaannemer afschrift
van de relevante passages uit de notulen van de bouwvergadering.
ARTIKEL 10 BETALING
1.
Betaling van een factuur geschiedt uitsluitend wanneer die aan de in de
Overeenkomst aangegeven eisen voldoet.
2.
Indien in de Overeenkomst is bepaald dat aan een factuur een document dient
te zijn gehecht waaruit blijkt dat de gefactureerde prestatie is geleverd, dient
Aannemer tot afgifte van dat document over te gaan uiterlijk vier dagen nadat
bij een opneming ter gelegenheid van het verschijnen van een termijn is
geconstateerd dat de desbetreffende prestatie is geleverd.
ARTIKEL 11 AFDRACHT PREMIES SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN EN
LOONHEFFING
1.
Aannemer heeft het recht de sociale verzekeringspremies,
omzetbelasting en/of loonheffing welke door Onderaannemer
respectievelijk de uitlener zijn verschuldigd met betrekking tot het aan
Onderaannemer opgedragen Werk respectievelijk de ingeleende
werknemer, maar waarvoor Aannemer ingevolge de Invorderingswet
1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan Onderaannemer respectievelijk de
uitlener te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin
van de Invorderingswet 1990.
2.
Aannemer heeft het recht de in het vorige lid bedoelde sociale
verzekeringspremies, omzetbelasting en/of loonheffing van de
onderaannemingssom respectievelijk de uitleenvergoeding in te houden
en namens Onderaannemer respectievelijk de uitlener rechtstreeks aan
de Belastingdienst / Centrale Administratie te voldoen, indien Aannemer
redelijkerwijs van mening is dat zulks noodzakelijk is om risico van de in
het vorige lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken.
3.
Indien Aannemer redelijkerwijs van mening is dat door Onderaannemer
met betrekking tot het aan hem opgedragen Werk respectievelijk de
uitlener met betrekking tot de ingeleende werknemer een hoger bedrag
aan sociale verzekeringspremies, omzetbelasting en/of loonheffing
verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de Overeenkomst is
vastgesteld, kan in overleg met Onderaannemer respectievelijk de
uitlener dat percentage dienovereenkomstig worden gewijzigd.
4.
Indien Onderaannemer respectievelijk de uitlener redelijkerwijs van
mening is dat door hem met betrekking tot het aan hem opgedragen Werk
respectievelijk met betrekking tot de door hem uitgeleende werknemer
een lager bedrag aan sociale verzekeringspremies, omzetbelasting en/of
loonheffing verschuldigd is dan het percentage dat in de Overeenkomst is
vastgesteld, kan in overleg met Aannemer dat percentage
dienovereenkomstig worden gewijzigd.
5.
Indien Aannemer gebruik maakt van in lid 1 en lid 2 omschreven rechten,
is hij voor de daar bedoelde bedragen jegens Onderaannemer gekweten.
ARTIKEL 12 VERHAAL
1.
Indien Aannemer aansprakelijk wordt gesteld voor sociale
verzekeringspremies, omzetbelasting en/of loonheffing welke
verschuldigd zijn met betrekking tot het aan Onderaannemer opgedragen
Werk respectievelijk met betrekking tot een ingeleende werknemer, heeft
Aannemer na betaling van de verschuldigde bedragen uit hoofde van
deze aansprakelijkstelling ten belope van het gehele door hem voldane
bedrag verhaal op Onderaannemer respectievelijk de uitlener.
ARTIKEL 13 EINDAFREKENING
1.
Indien Aannemer voornemens is zijn eindafrekening bij Opdrachtgever in te
dienen, zal hij Onderaannemer schriftelijk verzoeken diens eindafrekening bij
de Aannemer in te dienen. Tenzij anders is overeengekomen, zal
Onderaannemer in dat geval binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek
zijn factuur terzake van het hem nog toekomende bij Aannemer indienen.
ARTIKEL 14 ZEKERHEIDSTELLING
1.
Met inachtneming van hetgeen in het vijfde lid is bepaald, is Aannemer
gerechtigd om van Onderaannemer te bedingen dat deze zekerheid stelt voor
de nakoming van zijn verplichtingen die voort vloeien uit de Overeenkomst;
indien door Onderaannemer zekerheid dient te worden gesteld, geldt het
bepaalde in het tweede tot en met het vierde lid van dit artikel.
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2.

Tenzij anders is overeengekomen is de waarde van de zekerheid gelijk aan
5% van de met Onderaannemer overeengekomen aannemingssom en dient
de zekerheid te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.
3.
Indien Aannemer voornemens is de bankgarantie in te roepen, geeft hij
Onderaannemer daarvan bij aangetekende brief kennis. Aannemer is
gerechtigd de bankgarantie in te roepen.
4.
De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het aan Aannemer
opgedragen Werk als opgeleverd wordt beschouwd met dien verstande dat,
indien daarbij gebreken in het Werk van Onderaannemer worden
geconstateerd die niet aan oplevering van het totale Werk in de weg staan, de
zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop Onderaannemer deze
gebreken heeft hersteld.
5.
Aannemer is niet gerechtigd om van Onderaannemer te bedingen dat deze
zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen indien is
overeengekomen dat de aannemingssom geheel of ten dele wordt
ingehouden. Van een zodanige inhouding is sprake indien aan
Onderaannemer minder wordt betaald dan overeenkomt met de som der
waarden van het Werk dat reeds is uitgevoerd.
ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN VERZEKERING
1.
Onderaannemer is aansprakelijk voor alle schaden, hieronder mede
begrepen bedrijfsschaden en kosten welke Aannemer en, indien van
toepassing, Opdrachtgever mochten lijden ten gevolge van enige
toerekenbare tekortkoming danwel onrechtmatige daad van
Onderaannemer, diens personeel of personen van wie Onderaannemer
zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst. Een gelijke
aansprakelijkheid bestaat voor schaden en kosten, veroorzaakt door
zaken - gebruikt dan wel geleverd - die Onderaannemer voor de
uitvoering van de Overeenkomst heeft ingezet c.q. gebruikt, zoals
materieel, werktuigen, gereedschappen en materialen.
2.
Aannemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan de zijde
van Onderaannemer, tenzij veroorzaakt door de bewuste roekeloosheid
dan wel grove schuld aan de zijde van Aannemer of een van zijn
leidinggevenden.
3.
Voorzover Aannemer op grond van het in het vorige lid bepaalde door
derden aansprakelijk wordt gesteld, waaronder begrepen door
Opdrachtgever in verband met uitvoering van de Hoofdovereenkomst, zal
Onderaannemer Aannemer terzake vrijwaren.
4.
Onderaannemer is verplicht zich adequaat te verzekeren tegen het risico
van bedrijfsaansprakelijkheid, inhoudende zowel wettelijke als
contractuele aansprakelijkheid. Tevens is Onderaannemer verplicht alle
zaken welke hij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft of
gebruikt dan wel geleverd, genoegzaam te verzekeren zolang deze voor
zijn risico zijn. Indien Aannemer daarom verzoekt, zal Onderaannemer
hem kopieën van de desbetreffende polissen verstrekken.
ARTIKEL 16 GEHEIMHOUDING
1.
De Onderaannemer is verplicht tot absolute geheimhouding van alle van
Aannemer afkomstige informatie (waaronder ideeën, kennis,
handelsgeheimen, gegevens, procedures, monsters en dergelijke) die
hem in het kader van de Overeenkomst ter kennis komt en die door
Aannemer is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan
Onderaannemer het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan
vermoeden. Aannemer beperkt de toegang tot zulke vertrouwelijke
informatie tot de personen die deze voor de uitvoering van de
Overeenkomst nodig hebben. Behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van Aannemer, maakt Onderaannemer geen vertrouwelijke
informatie of enig deel daarvan bekend of openbaar en zal Aannemer de
vertrouwelijke informatie of enig deel daarvan niet gebruiken anders dan
voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2.
Onderaannemer is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in lid 1 van
dit artikel op te leggen aan zijn werknemers of derden die zij bij de
uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. Onderaannemer
staat er voor in dat deze werknemers / derden niet in strijd handelen met
de geheimhoudingsplicht.
ARTIKEL 17 ONTBINDING
1.
Indien Onderaannemer in gebreke blijft met de nakoming van enige
verplichting jegens Aannemer, alsmede ingeval van (aanvraag tot)
faillissement, (aanvraag tot) surseance van betaling,
ondercuratelestelling, enig beslag op goederen van Onderaannemer, is
Aannemer zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat terzake enige
vergoeding aan Onderaannemer is verschuldigd, bevoegd om, te harer
keuze, de opdracht geheel of gedeeltelijk, voor bepaalde of onbepaalde
tijd op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden door een schriftelijke verklaring aan Onderaannemer,
onverminderd de verdere aan Aannemer toekomende rechten.
2.
Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst op de gronden vermeld in
het vorige lid, wordt elke vordering die Aannemer op Onderaannemer
mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
ARTIKEL 18 GESCHILLEN
Alle geschillen - daaronder begrepen die geschillen, die slechts door een der
partijen als zodanig worden beschouwd -, die naar aanleiding van de
Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen
Aannemer en Onderaannemer mochten ontstaan, worden beslecht op de
wijze zoals in de Hoofdovereenkomst is voorzien ten aanzien van eventuele
geschillen tussen Aannemer en Opdrachtgever.
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