Algemene voorwaarden AIB Projects B.V.
Definities
 Hoofdovereenkomst: de (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst gesloten tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;
 Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen
werkzaamheden die door Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden
waaronder zulks dient te geschieden;
 Opdrachtgever: de wederpartij van AIB Projects B.V., zoals vastgesteld in de
Hoofdovereenkomst;
 Opdrachtnemer: AIB Projects B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het
nummer: 82539448;
Artikel 1 Toepassing
1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
onderling overeengekomen Opdrachten. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen
partijen van kracht voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
1.2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de
uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
1.3.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen dan nader in
onderling overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doen en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4.
Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen
2.1.
Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
2.2.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer in zijn aanbiedingen, offertes of
prijsopgave aan Opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
2.3.
Indien een Opdracht niet aan Opdrachtnemer wordt toegekend, heeft Opdrachtnemer het
recht om alle redelijke kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding, offerte of
prijsopgave te maken, in rekening te brengen aan Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.4.
Overeenkomsten kunnen namens Opdrachtnemer alleen aangegaan worden door daartoe
bevoegde personen.
2.5.
Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van Opdrachtnemer
binden de Opdrachtnemer niet. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer
aangeven wie binnen het bedrijf van Opdrachtnemer bevoegd zijn tot het aangaan van
overeenkomsten.
2.6.
Opdrachtnemer zal uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte
gegevens en hierop zijn aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of
onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer deze
totstandkoming zijn overeengekomen. Indien het belang van Opdrachtgever onmiddellijk geheel of
gedeeltelijke levering door Opdrachtnemer vereist, dan wel indien Opdrachtgever uitdrukkelijk
onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen
doordat door Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan Opdrachtgever is
overgegaan.

Artikel 4 Uitvoering en Beoogd resultaat
4.1.
Opdrachtnemer voert de Opdracht uit gedurende een overeengekomen termijn, welke hem,
rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen
van Opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen.
4.2.
Het tijdstip van de uitvoering van de Opdracht wordt door Opdrachtnemer tijdig aan
Opdrachtgever medegedeeld.
4.3.
Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen de Opdracht zal worden
opgeleverd indien door overmacht, zoals nader gespecificeerd in artikel 14 van
deze voorwaarden of door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, of
door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet
van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat de Opdracht binnen de overeengekomen termijn
wordt opgeleverd.
4.4.
Bij overschrijding van de termijn waarbinnen de Opdracht zal worden opgeleverd, is
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij partijen
schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
4.5.
Indien de aanvang of voortgang van de Opdracht wordt vertraagd door factoren, waar
Opdrachtgever verantwoordelijk voor is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer
voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.
4.6.
Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een
goede uitvoering van de Opdracht.
4.7.
Opdrachtnemer heeft buiten de afstemming over de inspanningsverplichting van de Opdracht
nadrukkelijk geen (verantwoordings-)verplichting om overige (arbeidsvoorwaardelijke)
voorschriften binnen de organisatie van Opdrachtgever op te volgen zoals werktijden,
klachtenregelingen, verlofregelingen, gedragsregels en andere arbeidsvoorwaardelijke
bepalingen.
4.8.
Opdrachtnemer zal de Opdracht en de daarmee samenhangende werkzaamheden naar
beste vermogen uitvoeren.
4.9.
Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald eindresultaat te bewerkstelligen,
wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
Artikel 5 Vergoeding
5.1.
Alle door Opdrachtnemer opgegeven, dan wel tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
overeengekomen prijzen, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, zijn exclusief
omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen.
5.2.
Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op
zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer een toeslag
op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit
voortvloeiende kosten.
5.3.
Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs
voor de Opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden
en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden
door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van
de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.
5.4.
Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachtgever voorrijkosten in rekening te brengen.
5.5.
Opdrachtnemer is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen
van Opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
Artikel 6 Meerwerk
6.1.
Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door Opdrachtgever
schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor
Opdrachtnemer ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, heeft Opdrachtnemer het
recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare
omstandigheden voortvloeien. Gaat Opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is
Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te
ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige
schadevergoeding, Opdrachtnemer is wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op
grond van art. 7:764 lid 2 BW.
6.2.
Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever een uurtarief van € 65,00 exclusief BTW te
rekenen voor het verrichten van meerwerk.
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Indien en voor zover Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst,
worden voorzieningen, die Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, als
meerwerk verrekend.
Opdrachtgever is gehouden aan zijn verplichtingen zoals genoemd in deze voorwaarden,
tenzij van bepaalde verplichtingen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Indien en voor zover
Opdrachtgever niet voldoet aan deze verplichtingen, kan meerwerk ontstaan. Dit meerwerk
komt voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 Betalingsverplichting en Verzuim
7.1.
Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een
(digitale) factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
7.2.
Opdrachtnemer heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te
factureren.
7.3.
Opdrachtnemer heeft het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te
verlangen.
7.4.
Betaling van de door Opdrachtnemer verzonden factuur dient, zonder aftrek, korting of
verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts
te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door
Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
7.5.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, of reclames, schorten de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de
artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een
factuur om een andere reden op te schorten.
7.6.
Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan,
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.7.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Opdrachtnemer verschuldigde.
Artikel 8 Levering
8.1.
De door Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen levertijden zijn geen fatale
termijnen. De overeengekomen levertijd vangt pas aan, nadat de overeenkomst tot stand is
gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en
zaken in het bezit zijn van Opdrachtnemer.
8.2.
Vanaf het tijdstip van een deellevering, zulks daarmede in acht genomen dat de volledige
levering is geschiedt, gaat het risico op enige verhaalsmogelijkheid aangaande schade en/of
aansprakelijkheid over van Opdrachtnemer op Opdrachtgever.
8.3.
Ingeval levering op afroep is overeengekomen, dient door Opdrachtgever tijdig te worden
afgeroepen tegen een redelijk te achten tijdstip. Indien Opdrachtgever, Opdrachtnemer niet in
de gelegenheid stelt om de afgeroepen partij voor of op het afgesproken tijdstip te leveren, is
Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
8.4.
Indien Opdrachtgever als verkopende partij Opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt
binnen de overeengekomen termijn de levering op te halen, dan wel af te roepen, is de
Opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
Artikel 9 Plaatsingswerkzaamheden
9.1.
Onder plaatsingswerkzaamheden wordt in elk geval verstaan:
a. de plaatsing van enig werk in de volle grond;
b. de plaatsing van enig werk in de klinkerbestrating;
9.2.
De montagelocatie dient aangegeven en uitgezet te zijn voor aanvang van de
plaatsingsdatum. Uiterlijk één week voorafgaand aan de plaatsingsdatum dient een duidelijke
plattegrond met maten in centimeters te worden overlegd.
9.3.
Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd
goed bereikbaar is volgens het inzicht van Opdrachtnemer. Dit betekent in ieder geval dat het
terrein geschikt dient te zijn, om met de montagevoertuigen – met een maximumgewicht van
tienduizend kilogram – de plaatsingslocatie te bereiken. De afstand van de
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montagevoertuigen tot de plaatsingslocatie betreft een maximumafstand van tien meter over
verharde wegen.
Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede Opdrachtnemer in te
lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat
Opdrachtnemer niet in staat is de Opdracht binnen de in Hoofdovereenkomst gestelde termijn
van uitvoering zo goed mogelijk, alsmede zonder schade, uit te voeren. De kosten voor het
wegnemen van voornoemde beletselen, alsmede de schade die Opdrachtnemer hierdoor lijdt,
komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
Indien en voor zover Opdrachtgever bij het verrichten van enige plaatsingswerkzaamheden
aanwezig wenst te zijn, dan dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een deugdelijke
communicatie met Opdrachtnemer.
Indien en voor zover hetgeen in artikel 9.5 van deze voorwaarden tot gevolg heeft dat
Opdrachtnemer – alsmede ondergeschikten van Opdrachtnemer – getracht wordt voor
aanvang van werkzaamheden te wachten op Opdrachtgever, dan komen deze wachturen
voor rekening van Opdrachtgever.
Indien en voor zover er zich weersomstandigheden voordoen, waardoor het voor
Opdrachtnemer niet mogelijk is – dan wel niet toegelaten is – om plaatsingswerkzaamheden
te verrichten bij Opdrachtgever, dan is er sprake van onwerkbaar weer. Opdrachtnemer is
gevrijwaard van enige aansprakelijkheid aangaande enige commerciële en technische
schade en/of juridische gevolgen die voortvloeien uit voornoemde situatie van onwerkbaar
weer. Opdrachtnemer is onder deze omstandigheden van onwerkbaar weer, gerechtigd de
plaatsingswerkzaamheden niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot
schadevergoeding voortvloeit. Mocht Opdrachtnemer de plaatsingswerkzaamheden, op
uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering van de
plaatsingswerkzaamheden voor risico van Opdrachtgever en is Opdrachtgever nimmer
gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden een negatief resultaat
hebben.

Artikel 10 Bodem
10.1. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en Opdrachtnemer schriftelijk in te
lichten omtrent de bodemgesteldheid en alle omstandigheden, waaronder begrepen de
ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige
belemmeringen en risico’s zoals onder meer, maar niet uitsluitend de toestand van de bodem
en (grond)waterstand, risico’s voor derden, aanwezige beschermde inheemse planten en –
diersoorten, perceel beperkingen en verontreiniging van de bodem door in het werk
voorkomende bouwstoffen en objecten.
10.2. Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt
kunnen worden, tenminste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, doch niet
eerder dan 20 werkdagen, een (KLIC) melding bij het Kadaster uit te (laten) voeren waarbij
tevens, voor zover relevant, de ligging van huisaansluitingen aangevraagd worden.
Opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken kabel- en leidingbeheerders
reageren. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer de resultaten van dit onderzoek ter hand voor
aanvang van de werkzaamheden.
10.3. Indien en voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenkomen dat Opdrachtnemer
zorgdraagt voor de aanvraag van een KLIC-melding, is Opdrachtnemer gerechtigd een
bedrag ad. € 48,00 exclusief BTW in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
10.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt Opdrachtgever zorg voor de afsluiting
respectievelijk de verbreking van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare
nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het terrein lopende leidingen
en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
10.5. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Opdrachtnemer tot het geven van inzicht in de
milieu hygiënische toestand van de plaatsingslocatie, het verrichten of laten verrichten van
een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest
inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
10.6. Opdrachtnemer is verplicht de vondst van alle zaken die tijdens de werkzaamheden in, op of
onder het plaatsingsterrein worden gevonden, en die van materiële, historische of
wetenschappelijke waarde kunnen zijn, onverwijld aan de Opdrachtgever te melden en hem
deze voorwerpen zo mogelijk in handen te stellen. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op
kostenvergoeding en/of termijnverlenging.

Artikel 11 Verplichtingen Opdrachtgever
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de
uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen.
11.2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de
openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt
voor de werkzaamheden.
11.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van
de Opdracht vrijgekomen zaken zoals grond en afval, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
11.4. Indien Opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan een van zijn verplichtingen zoals
gesteld in deze voorwaarden, dient hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken.
Artikel 12 Beëindiging van de Opdracht
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel
van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk
voltooid is en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen,
binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtnemer.
12.3. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen
het werk opnieuw op te leveren. Hij dient Opdrachtnemer hierbij een redelijke termijn te
gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
Artikel 13 Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade
13.1. Behoudens hetgeen anders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Opdrachtnemer
enkel gehouden tot enige aansprakelijkheid, indien en voor zover er sprake is van grove
schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer.
13.2. Onder opzet of grove schuld in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan opzet of grove
schuld van de organen van de Opdrachtnemer of met de leiding van haar onderneming
belaste personen.
13.3. Het niet of niet-tijdig informeren door Opdrachtnemer van de Opdrachtgever omtrent zaken de
uitvoering van de Hoofdovereenkomst betreffende zal geen grond vormen voor het aannemen
van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
13.4. Indien Opdrachtnemer onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.
13.5. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe
vermogensschade.
13.6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verontreiniging die tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden wordt aangetroffen op, in of onder het plaatsingsterrein.
13.8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet verstrekken van
gegevens, dan wel het niet tijdig of onjuist verstrekken van gegevens, door Opdrachtgever in
het geval die schade voorkomen had kunnen worden indien Opdrachtgever de gegevens
tijdig en correct aan Opdrachtnemer had verstrekt.
13.9. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer
door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Desgevraagd zal Opdrachtnemer over de (dekking van
de) aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.
13.10. Indien Opdrachtnemer geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de verzekeraar
om wat voor reden dan ook geen dekking verleent, is behoudens en voor zover sprake is van
opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan
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het factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan Opdrachtnemer verschuldigd is geworden
ingevolge de Hoofdovereenkomst ter zake waarvan Opdrachtnemer aansprakelijk is gesteld,
met een maximum van € 10.000,- (zeggende: tienduizend euro).
Opdrachtgever verplicht zich tot het zoveel als mogelijk beperken, voorkomen en verminderen
van de schade.
De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten
behoeve van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of
gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie
heeft verstrekt.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de Hoofdovereenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak
aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde
door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat
geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens voor aanspraken van derden waarbij
Opdrachtnemer als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.
In het geval van meerdere wederpartijen, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de contractuele verplichtingen. Het in de voorgaande zin bepaalde is tevens op
een gedeeltelijk uitgevoerde Hoofdovereenkomst van toepassing.

Artikel 14 Overmacht
14.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur
van een overmacht situatie.
14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van
Opdrachtnemer ligt. Daaronder wordt mede verstaan, maar niet beperkt tot:
overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen,
ziekte en/of onlusten, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan
de zijde van die personen waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is voor de levering van
producten, dan wel het verrichten van plaatsingswerkzaamheden.
14.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor het vorderen van een schadevergoeding door de
Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer.
Artikel 15 Opschorting
15.1. Indien de positie van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer te allen
tijde bevoegd om:
a. Vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van Opdrachtgever te vragen alvorens
Opdrachtnemer met de levering c.q. plaatsingswerkzaamheden aanvangt;
b. Levering van haar plaatsingswerkzaamheden en producten op te schorten;
c. De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk
ontbonden te achten, door verzending van een schriftelijke kennisgeving aan de
Opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander
onverminderd de aan Opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding
wegens ontbinding.
15.2. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is
Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel
ontstane schade, zowel direct als indirect.
15.3. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer
bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat de Opdrachtgever aan haar verplichting tot
vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente
en kosten, alsmede aan haar verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtnemer in
het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in
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het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke
bankgarantie, heeft gesteld.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot uitoefening van de rechten uit artikel 6:52 BW tot en
met artikel 6:57 BW, tenzij nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat
Opdrachtnemer de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleend of doordat
Opdrachtnemer opzettelijk haar verplichtingen uit de verbintenis niet nakomt.

Artikel 16 Eigendom en Retentie
16.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde
zaken, alsmede de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken
totdat de navolgende vorderingen zijn voldaan:
a. Vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
b. Krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Opdrachtgever
verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c. Ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
overeenkomsten.
16.2. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd
eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan
een derde, verkoop of montage.
Artikel 17 Forum en Rechtskeuze
17.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AIB Projects B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is daarbij uitdrukkelijk
uitgesloten.
17.2. De rechter in de vestigingsplaats van AIB Projects B.V. is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Desalniettemin heeft
AIB Projects B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
17.3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

