ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
I. ALGEMENE BEPALINGEN
1. Definities
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a.
Fabricom
Fabricom B.V. te Moerdijk en/of Fabricom Offshore Services B.V. te Den Helder; voor zover die
rechtspersonen en ondernemingen deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing verklaren op
hun rechtsverhoudingen met Opdrachtnemers;
b.
Installatie
Het plaatsen, installeren en/of aansluiten van een Product of een samenstelling van Producten en
het zodanig gereed maken voor gebruik hiervan dat het Product of de samenstelling van Producten
functioneert overeenkomstig de Specificaties;
c.
Medewerker/Medewerkers
Een ieder die, al dan niet krachtens een dienstbetrekking, werkzaam is ten behoeve van
Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld;
d.
Offerte
Iedere door Opdrachtnemer mondelinge/schriftelijke gedane opgave van een prestatie, prijzen en/of
termijnen; mondelinge offertes dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd;
e.
Onder-Opdrachtnemer (Subcontractor)
Iedere persoon of rechtspersoon, waarmee Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de
Opdracht en/of Overeenkomst een rechtsbetrekking aangaat, uit hoofde waarvan deze persoon of
rechtspersoon de uitvoering van (een gedeelte van) de Opdracht en/of Overeenkomst op zich
neemt;
f.
Opdrachtnemer
Iedere persoon of rechtspersoon die met Fabricom een Overeenkomst aangaat dan wel die Fabricom
een Offerte doet of tot wie Fabricom in enige rechtsbetrekking staat of jegens wie Fabricom enige
(rechts)handeling verricht;
g.
Opdracht
Iedere opdracht van Fabricom tot het leveren van een Prestatie door Opdrachtnemer;
h.
Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen Fabricom en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan
of aanvulling daarop alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding of ter uitvoering van die
overeenkomst;
i.
Prestatie/Prestaties
De door Opdrachtnemer aangeboden Producten, Installaties, diensten en/of werkzaamheden;
j.
Producten
De door Opdrachtnemer aangeboden goederen, daaronder begrepen software en gebruiksrechten op
die goederen;
k.
Specificaties
De (technische) specificaties en/of beschrijvingen van de Prestatie, zoals vastgelegd in de Opdracht
en/of Overeenkomst of in de Opdracht en/of Overeenkomst genoemde documenten, dan wel andere
terzake door partijen ondertekende documenten;
l.
Werk
Alle werkzaamheden, inclusief alle daarbij horende verplichtingen en eisen, welke door Fabricom
en/of Opdrachtnemer uitgevoerd dienen te worden uit hoofde van een Overeenkomst en/of een
Overeenkomst welke Fabricom met haar opdrachtgever heeft gesloten;
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing, eventueel aangevuld en/of gewijzigd door
bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de Opdracht en/of een Overeenkomst, op alle Offertes,
alle Opdrachten, alle Overeenkomsten, alle rechtsbetrekkingen en alle (overige) (rechts)handelingen
tussen Fabricom en Opdrachtnemer, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere overige
pré-contractuele situaties.
2.2 Indien een nieuwere versie van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Fabricom tot stand komt, zal die
nieuwere versie vanaf de dag ter deponering bij de Kamer van Koophandel van toepassing zijn tussen
partijen op de wijze zoals in lid 1 vermeld.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van
toepassing. Fabricom zal alsdan nieuwe bepalingen in de plaats stellen van de nietige/vernietigde
bepaling(en) waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt
genomen.
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2.4 Voor zover partijen de in het handelsverkeer gebruikelijke leveringscondities zijn overeengekomen, zijn
de op dat moment geldende Incoterms van de internationale Kamer van Koophandel te Parijs van
toepassing.
2.5 De Opdrachtnemer verzaakt definitief en onherroepelijk aan elke toepassing van zijn eigen algemene
en/of bijzondere (verkoop)voorwaarden zelfs indien deze bedingen dat zij exclusief van toepassing zijn.
3. Offertes, Opdrachten en het tot stand komen van Overeenkomsten
3.1 Aanvragen voor een Offerte binden Fabricom niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het
uitbrengen van een Offerte.
3.2 Door het uitbrengen van een Offerte verplicht Opdrachtnemer zich tegenover Fabricom - ingeval van
een Opdracht - om de Prestatie te leveren voor een prijs, zijnde een vaste totaalprijs of verrekenprijs
binnen de voor de aflevering gestelde termijn. De Offerte blijft tenminste gedurende een periode van
zestig (60) kalenderdagen geldig. Eventuele kosten verbonden aan het uitbrengen van de Offerte zijn
voor rekening van Opdrachtnemer.
3.3 Ingeval van kennelijke fouten in of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de aanvraag voor een
Offerte, dient Opdrachtnemer, alvorens een Offerte te doen, in overleg te treden met Fabricom bij
gebreke waarvan de Opdrachtnemer geen rechten meer kan ontlenen aan dergelijke fouten en/of
tegenstrijdigheden.
3.4 Fabricom is niet verplicht over het al dan niet verstrekken van een Opdracht aan Opdrachtnemer enige
informatie te geven. De door Fabricom voor het uitbrengen van een Offerte aan Opdrachtnemer
verstrekte documentatie dient, indien geen Opdracht wordt verstrekt, kosteloos aan Fabricom te worden
geretourneerd. Op deze door Fabricom verstrekte informatie is artikel 26 van overeenkomstige
toepassing.
3.5 De Overeenkomst komt tot stand wanneer Fabricom de Offerte van de Opdrachtnemer schriftelijk heeft
aanvaard door middel van een officiële Opdracht. Het uitblijven van een antwoord van Fabricom op een
Offerte, of een louter mondelinge aanvaarding, kan in geen geval worden beschouwd als aanvaarding
van de Offerte. De Opdrachtnemer dient binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst, een ondertekend
exemplaar van de Opdracht terug te sturen, zoniet, wordt hij geacht de inhoud ervan te aanvaarden.
3.6 Fabricom heeft het recht, indien Opdrachtnemer nog niet met de uitvoering van de Overeenkomst is
aangevangen, de Overeenkomst te allen tijde te ontbinden. Fabricom zal in dat geval de door
Opdrachtnemer werkelijk gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, vergoeden. Enige vorm van
schadevergoeding is uitgesloten.
3.7 Indien Opdrachtnemer, zonder een schriftelijke Opdracht van Fabricom te hebben ontvangen, een
aanvang maakt met de Prestatie doet hij dit voor eigen rekening en risico.
3.8 Op iedere Overeenkomst zijn de volgende bepalingen van toepassing, voor zover van toepassing, en
gerangschikt in dalende orde van voorrang:
•
Bijzondere voorwaarden opgenomen in de Opdracht en/of de Overeenkomst;
•
In het geval Fabricom zelf werkt in opdracht van een klant, de bepalingen uit de hoofdovereenkomst
tussen de klant en Fabricom, voor zover van toepassing op de Prestaties die het voorwerp uitmaken
van de Overeenkomst;
•
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden
4. Algemene verplichtingen van de Opdrachtnemer
4.1 De Opdrachtnemer erkent als specialist, over alle inlichtingen en capaciteiten te beschikken die
noodzakelijk zijn om de Opdracht goed, deugdelijk en tijdig uit te voeren als een resultaatsverbintenis
volgens de geldende bepalingen, wetten en reglementen en de algemeen geldende standaard
dienaangaande.
4.2 De Overeenkomst omvat naast de Prestaties die uitdrukkelijk het voorwerp uitmaken van de
Overeenkomst, ook de Prestaties die er rechtstreeks dan wel indirect mee verbonden zijn om de
bestemming en het resultaat die de Overeenkomst beoogt, te verkrijgen zonder dat Fabricom tot enige
bijkomende vergoeding gehouden is.
4.3 De Prestaties (inclusief producten en/of goederen) die de Opdrachtnemer levert dienen te voldoen aan
alle wettelijke en contractuele bepalingen inzake kwaliteit en veiligheid. In voorkomend geval dienen de
Prestaties van de nodige markeringen voorzien te zijn en vergezeld te gaan van de nodige attesten.
Indien en voor zover van toepassing moeten de Prestaties voldoen aan REACH- EN CLP-regelgeving.
4.4 Machtigingen, goedkeuringen, controles, audits, betalingen en/of het stilzitten van Fabricom doen geen
afbreuk aan de verplichtingen en/of aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.
4.5 Opdrachtnemer is verplicht lonen en vergoedingen van Medewerkers en zijn Onder-Opdrachtnemers
correct en tijdig te betalen.
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5. Wijzigingen of aanvullingen
5.1 Wijzigingen van of aanvullingen op enige bepaling in een Opdracht en/of Overeenkomst en/of de
Algemene Inkoopvoorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Overeengekomen prijswijzigingen treden niet eerder in werking dan na uitdrukkelijke schriftelijke
aanvaarding door Fabricom.
5.2 Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in artikel 5.1 wordt overeengekomen, geldt deze slechts
voor de betreffende Opdracht en/of Overeenkomst.
5.3 In geval van kennelijke fouten in of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de Opdracht en/of
Overeenkomst, dient Opdrachtnemer alvorens met de uitvoering van de Opdracht en/of Overeenkomst
te beginnen in overleg te treden met Fabricom, opdat een en ander zonodig kan worden gewijzigd, bij
gebreke waarvan de Opdrachtnemer geen rechten meer kan ontlenen aan kennelijke fouten en/of
tegenstrijdigheden.
5.4 Fabricom heeft het recht te verlangen dat de Opdrachtnemer meer- c.q. minderwerk verricht.
Opdrachtnemer dient vervolgens binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk een prijsopgave te
doen van het betreffende meer- c.q. minderwerk. Het meer- c.q. minderwerk wordt slecht opgedragen
indien de prijsopgave schriftelijk door Fabricom uitdrukkelijk is aanvaard. Daar waar op grond van de
Opdracht en/of Overeenkomst verrekening van meerwerk dient plaats te vinden, zal het door
Opdrachtnemer gehanteerde prijsniveau voor de betreffende verrekening niet hoger zijn dan het in de
Opdracht en/of Overeenkomst gehanteerde prijsniveau, gerelateerd aan de daarbij horende
werkzaamheden. Minderwerk wordt altijd verrekend.
5.5 Slechts indien naar het oordeel van Fabricom door de aard van de Prestatie de prijs van het meer- c.q.
minderwerk in alle redelijkheid niet tijdig kan worden bepaald, zal met schriftelijke instemming van
Fabricom in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 5.4, de prijs van voltooiing van het meer- c.q.
minderwerk door partijen in onderling overleg worden bepaald.
5.6 Indien de gevolgen van meer- c.q. minderwerk voor de prijs of de afleveringstermijn naar het oordeel
van Fabricom onredelijk zijn ten opzichte van de omvang van de wijziging, heeft Fabricom het recht om
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk
zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding.
6. Kwaliteit en omschrijving van de Prestatie
6.1 De Prestatie moet in ieder geval:
a. wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming zijn met hetgeen in de
Opdracht is vermeld;
b. in alle opzichten overeenstemmen met en voldoen aan de van toepassing verklaarde Specificaties;
c. vergezeld gaan van de noodzakelijke instructies aan Fabricom c.q. haar personeel, teneinde
Fabricom c.q. haar personeel in staat te stellen zelfstandig van de Prestatie gebruik te maken;
d. alle vergunningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, bevatten;
e. het voor de uitvoering te verrichten teken- en andere voorbereidende werkzaamheden en/of
ontwikkelwerkzaamheden bevatten; en
f. wat betreft het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit in alle opzichten voldoen aan alle ter zake
toepasselijke wettelijke eisen en/of geldende regelgeving en/of normen en voorschriften.
6.2 In aanvulling op artikel 6.1 geldt, voor zover de Prestatie Producten omvat, het volgende:
a. de Producten zullen van deugdelijke, nieuwe materialen vervaardigd en van goede uitvoering zijn;
b. de Producten zullen geschikt zijn voor het doel waarvoor deze bestemd zijn;
c. de Producten zullen vervaardigd zijn uit onderdelen en grondstoffen waarvan de herkomst
traceerbaar is;
d. Opdrachtnemer is verplicht gedurende tenminste tien (10) jaar na aflevering van de betreffende
Producten op het eerste verzoek van Fabricom aan Fabricom (reserve-)onderdelen en/of
componenten en/of speciaal gereedschap en/of speciale meetapparatuur van dezelfde kwaliteit te
leveren.
e. de Producten zullen geen asbest of andere kankerverwekkende stoffen bevatten, dan wel anderszins
gevaarlijk zijn voor de gezondheid;
f. de benodigde documenten, zoals paklijsten, (garantie- c.q. kwaliteits-) certificaten, attesten,
tekeningen, handboeken voor instructie, reserveonderdelenlijsten en onderhoudsvoorschriften zullen
tegelijkertijd met de aflevering van de Prestatie aan Fabricom worden verstrekt. Tenzij schriftelijk
anders overeengekomen dienen deze documenten in de Nederlandse taal te worden opgesteld;
g. de Producten zullen voorzien zijn van een type-, serie- en apparaatnummer en van een aanduiding
van de herkomst door middel van een adequaat merkteken afkomstig van de fabrikant of importeur,
of, indien dit niet mogelijk is, zullen de verpakkingen van de Producten van dergelijke tekens zijn
voorzien; en productomschrijving, aantal, prijs, BTW, leverdata, leveradres, inkoopnummer en
factuurnummer;
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h.

de facturen zullen in enkelvoud, tegelijkertijd met de aflevering van de Prestatie, aan Fabricom
worden verstrekt, die behalve datum, factuurnummer en opdrachtnummer ook de naam van de
fabrikant en importeur, het type-, serie- en apparaatnummer zullen vermelden.
6.3 Indien het voor Opdrachtnemer redelijkerwijs onmogelijk is de overeengekomen Prestaties te leveren,
dan zal hij vervangende Prestaties leveren. Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de vervangende
Prestaties technisch minimaal gelijkwaardig zijn aan de overeengekomen Prestaties. Voorts zal de prijs
voor de vervangende Prestatie gelijk zijn aan, of lager zijn dan, de prijs voor de overeengekomen
Prestaties.
7. Inspectie voorafgaande aan de aflevering
7.1 Voorafgaande aan de aflevering zal Opdrachtnemer, zonder dat dit voor Fabricom kosten met zich mee
brengt, zorgvuldig inspecteren of de Prestatie in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen
en indien Fabricom dit verlangt, zal Opdrachtnemer haar tijdig bericht geven van die inspectie. Fabricom
en door haar aan te wijzen derden hebben het recht daarbij aanwezig te zijn. Opdrachtnemer zal
Fabricom zonder uitzondering een afschrift van zijn inspectierapport(en) kosteloos verstrekken.
7.2 Fabricom en door haar aan te wijzen derden zijn bevoegd, de fabricage van de Prestatie en de
voortgang van de fabricage te inspecteren, waar die fabricage ook geschiedt.
7.3 Opdrachtnemer dient bezwaren tegen de inspectie door de in de artikelen 7.1 en 7.2 bedoelde derden
schriftelijk aan Fabricom kenbaar te maken. Indien deze bezwaren redelijk zijn zal Fabricom de inspectie
niet door die derden laten verrichten.
7.4 Indien Fabricom gebruik maakt van haar recht om te inspecteren, zal Opdrachtnemer kosteloos
zorgdragen voor die faciliteiten die Fabricom redelijkerwijs voor de inspectie nodig heeft.
7.5 Indien Fabricom na inspectie constateert dat de Prestatie geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming
is met de Opdracht of dat dit bij voltooiing van de bewerking of fabricage waarschijnlijk niet het geval
zal zijn, zal Fabricom dit schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Opdrachtnemer dient in dat geval
voor zijn rekening onverwijld die maatregelen te treffen die nodig zijn om alsnog aan de bepalingen en
voorwaarden van de Opdracht te voldoen. De kosten van een eventueel noodzakelijke volgende
inspectie door Fabricom zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
7.6 Inspectie door Fabricom als in dit artikel bedoeld, ontheft Opdrachtnemer niet van enige
aansprakelijkheid.
8. Verpakking, vervoer, opslag en installatie
8.1 De Producten moeten behoorlijk worden verpakt (indien van toepassing conform het vigerende
verpakkingsconvenant), deugdelijk en milieuvriendelijk zijn en op zodanige wijze beveiligd en vervoerd
worden, dat zij haar bestemming in goede staat bereikt.
8.2 Alle met de Opdracht en/of Overeenkomst of de uitvoering daarvan samenhangende kosten van
verpakking, vervoer, opslag (anders dan bedoeld in artikel 9) en installatie van de Prestatie en van de
door Fabricom ter beschikking gestelde zaken als bedoeld in artikel 24 alsmede de kosten van
verzekering (werkelijke waarde) van vervoer, opslag en installatie, komen voor rekening van
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal deze kosten terstond aan Fabricom vergoeden, voor zover Fabricom
deze kosten heeft gemaakt.
8.3 Leveringen als onderdeel van de Prestatie zullen geschieden op basis van DDP, zoals omschreven in de
op dat moment geldende versie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs
(ICC).
9. Opslag ten behoeve van Fabricom
9.1 Indien de Prestatie gereed is voor aflevering doch Fabricom redelijkerwijs niet in staat is deze in
ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, zal Opdrachtnemer de Prestatie, afgezonderd en
herkenbaar bestemd voor Fabricom onder zich houden, beveiligen en voorts alle benodigde maatregelen
treffen om kwaliteitsvermindering te voorkomen totdat de Prestatie kan worden afgeleverd. Fabricom
zal in dat geval de door Opdrachtnemer ter zake redelijkerwijze gemaakte kosten vergoeden.
10. Overgang van eigendom en risico
10.1 Het eigendom van de Prestatie alsmede onderdelen van de Prestatie, zoals materialen, plannen,
modellen, ontwerpen, berekeningen bestanden en overige informatiedragers, gaan over op Fabricom
naarmate deze identificeerbaar zijn of worden. Indien niet identificeerbaar gaat het eigendom over bij
de aflevering.
10.2 De in ontvangstneming van een aflevering impliceert enkel de goedkeuring van de hoeveelheden en de
uiterlijke staat van de verpakkingen en niet de aanvaarding van de kwalitatieve kenmerken van
(onderdelen van) de Prestatie.
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10.3 In afwijking van het in artikel 10.1 bepaalde, verkrijgt Fabricom, in het in artikel 9 bedoelde geval de
eigendom van (onderdelen van) de Prestatie op het moment waarop deze in voorkomend geval ten
behoeve van Fabricom wordt (worden) opgeslagen. Opgeslagen (onderdelen van de) Prestatie(s)
moet(en) gewaarmerkt en geïndividualiseerd worden als zijnde eigendom van Fabricom.
10.4 In alle gevallen vindt de overgang van de risico’s van de Opdrachtnemer naar Fabricom plaats, tenzij
anders uitdrukkelijk bepaald, bij de kwalitatieve goedkeuring en aanvaarding (oplevering) van de
Prestatie. Wanneer de aanvaarding (oplevering) afhankelijk is van de aanvaarding (oplevering) door een
klant van Fabricom zal in voorkomend geval de overgang van de risico’s van de Opdrachtnemer naar
Fabricom slechts plaatsvinden na aanvaarding (oplevering) door de klant.
10.5 Producten die door Fabricom aan Opdrachtnemer zijn afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking zijn
gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico van Opdrachtnemer, maar blijven
eigendom van Fabricom.
10.6 Indien, in afwijking van het bepaalde in artikel 14, vooruitbetaling op hetgeen Fabricom krachtens de
Overeenkomst verschuldigd is, is overeengekomen, worden alle materialen, grondstoffen en
halffabrikaten, die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt dan wel daartoe
bestemd, alsmede alle in bewerking zijnde Producten, geleverd en in volle en vrije eigendom door
Opdrachtnemer aan Fabricom overgedragen.
10.7 Voor zover nodig verklaart Opdrachtnemer (bij voorbaat) al die zaken genoemd in artikel 10.6 aan
Fabricom te leveren en in eigendom over te dragen op het moment dat Opdrachtnemer de
vooruitbetaling ontvangt.
10.8 Vanaf het moment dat Opdrachtnemer de vooruitbetaling ontvangt, houdt hij alle in artikel 10.6
genoemde zaken voor Fabricom onder zich en is hij verplicht al deze zaken genoegzaam te
individualiseren en ten behoeve van Fabricom afgezonderd van andere zaken te bewaren.
11. Plaats en tijdstip van aflevering
11.1 Opdrachtnemer zal de Prestatie afleveren op de in de Opdracht vastgestelde locatie en datum of
periode. Wanneer de Opdracht in plaats van een dergelijke datum een periode vermeldt, vangt deze
periode aan op de dag waarop Opdrachtnemer de Opdracht heeft ontvangen.
11.2 Teneinde de aflevering in te passen in de globale voortgang van het Werk kan Fabricom op elk tijdstip,
op een redelijke manier, de plaats, de volgorde en het tijdstip van de aflevering wijzigen zonder
bijkomende vergoeding voor de Opdrachtnemer (met uitzondering van het onder artikel 9 gestelde).
11.3 Het afleveringstijdstip c.q. de afleveringstermijn is bindend. Zodra Opdrachtnemer weet of verwacht,
dat de Prestatie niet tijdig kan worden geleverd, zal hij Fabricom daarvan onverwijld schriftelijk in
kennis stellen onder vermelding van de oorzaken.
11.4 Indien de Opdrachtnemer de Prestaties niet tijdig zal kunnen afhandelen, dient hij Fabricom onmiddellijk
van dit feit in kennis te stellen, alsook van de maatregelen die hij zal treffen om die vertraging in te
halen. Per gestarte dag vertraging van de Prestatie, voor zover toerekenbaar aan de Opdrachtnemer, is
deze laatste een boete verschuldigd aan Fabricom gelijk aan een half procentpunt (0,5%) van de totale
prijs (excl. BTW) van de Opdracht, onverminderd het recht van Fabricom nakoming van de Opdracht
en/of Overeenkomst te vorderen en/of om een bijkomende schadevergoeding van de Opdrachtnemer te
vorderen die gelijk is aan de werkelijk door Fabricom geleden schade.
12. Inspectie bij aflevering en aanvaarding
12.1 Indien bij de aflevering blijkt dat de Prestatie geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming is met de
bepalingen van de Opdracht, zal Fabricom bericht van afkeuring geven aan Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer zal er in dat geval voor zorg dragen dat de Prestatie alsnog binnen een door Fabricom te
bepalen termijn in overeenstemming zal zijn met de bepalingen en voorwaarden van de Opdracht.
12.2 De afgeleverde Prestatie kan voorlopig aanvaard worden indien de Prestatie visueel in overeenstemming
is met de omschrijving in de Opdracht.
12.3 Indien een acceptatietest is overeengekomen zal de procedure, zoals beschreven in de Opdracht,
worden gevolgd en aanvaardt Fabricom de Prestatie, mits uit de resultaten van een dergelijke test blijkt
dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en onverminderd Fabricom’s recht in geval van verborgen
gebreken of een negatieve uitkomst van de nadien eventueel uit te voeren functionele test(s).
12.4 Aanvaarding als bedoeld in dit artikel staat een later beroep door Fabricom op niet-nakoming door
Opdrachtnemer van diens verplichtingen niet in de weg.
13. Prijs
13.1 De overeengekomen prijs is bindend en kan nimmer worden gewijzigd als gevolg van wijziging van
valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen,
prijzen van grondstoffen of halffabrikaten, lonen en andere door Opdrachtnemer aan derden
verschuldigde prestaties.
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13.2 In
a.
b.
c.

de prijs zijn in ieder geval mede begrepen:
alle kosten als bedoeld in artikel 8;
invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen (met uitzondering van omzetbelasting);
leges en alle andere heffingen of kosten ter zake van de aanvragen voor vergunningen, noodzakelijk
voor het verrichten van de Prestatie;
d. de kosten van de door Opdrachtnemer te geven instructies aan Fabricom c.q. haar personeel;
e. de vergoedingen voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 23;
f. alle kosten verbandhoudende met of voorvloeiende uit het verrichten van de Prestatie, als bedoeld
in artikel 6;
g. alle andere kosten die blijkens of krachtens de Opdracht en/of de Overeenkomst dan wel deze
Algemene Inkoopvoorwaarden ten laste van Opdrachtnemer komen; en voorts al hetgeen nodig is
voor een goede uitvoering van de Opdracht en/of de Overeenkomst met inachtneming van de
geldende normen, voorschriften en de eisen van goed vakmanschap, ook al mocht een en ander niet
uitdrukkelijk zijn genoemd.
13.3 Opdrachtnemer garandeert dat hij gedurende de looptijd van de Opdracht en/of Overeenkomst de
Prestaties aan Fabricom zal leveren voor de redelijkerwijs laagst mogelijke prijs. Deze prijs zal niet naar
boven afwijken van de prijs die Opdrachtnemer in rekening brengt aan met Fabricom in inkoopvolume
vergelijkbare derden, voor Prestaties van vergelijkbare kwaliteit en kwantiteit.

14. Betaling
14.1 Opdrachtnemer zal door Fabricom verschuldigde bedragen niet eerder factureren dan - overeenkomstig
hetgeen hierover is overeengekomen - op de datum van aflevering/aanvaarding/oplevering van de
Prestatie. Bij volledige en correcte uitvoering van de Overeenkomst voldoet Fabricom een ter zake
gefactureerd bedrag binnen zestig (60) dagen na factuurdatum, na akkoordbevinding van die factuur.
14.2 Fabricom is te allen tijde bevoegd, bedragen die Fabricom aan Opdrachtnemer verschuldigd is, te
verrekenen met al hetgeen Fabricom te eniger tijd al dan niet opeisbaar van Opdrachtnemer heeft of zal
hebben te vorderen.
14.3 Betaling zal nimmer plaatsvinden dan nadat een gespecificeerde factuur is ontvangen op het adres van
de maatschappelijke zetel van Fabricom. Op alle facturen moet minimaal het nummer van de betreffende
Opdracht en/of Overeenkomst worden vermeld. Facturen die niet voldoen aan de eisen worden
automatisch teruggezonden en niet aanvaard zonder dat schriftelijk protest vereist is.
14.4 Betaling van de factuur houdt op geen enkele wijze erkenning van de betreffende vordering in.
14.5 Facturen, die aan Fabricom worden toegezonden na verloop van één jaar te rekenen van - afhankelijk
van hetgeen hierover is overeengekomen - de aflevering/aanvaarding/oplevering van de Prestatie,
worden niet geaccepteerd en door verloop van die periode vervalt het recht van Opdrachtnemer op
betaling van die facturen.
14.6 Fabricom is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van eigendomsoverdracht te
verlangen dat Opdrachtnemer voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke
bankgarantie doet afgeven.
14.7 In geval van niet-tijdige betaling door Fabricom zonder deugdelijke reden heeft Opdrachtnemer, nadat
hij Fabricom op deugdelijke wijze in gebreke heeft gesteld, recht op betaling van de wettelijke rente
conform artikel 6:119 BW met ingang van het einde van de in de ingebrekestelling genoemde termijn.
14.8 Fabricom heeft het recht zijn betalingsverplichtingen te schorsen, indien en zolang de Opdrachtnemer
zijn contractuele verplichtingen niet/onvoldoende nakomt en/of de klant van Fabricom zijn contractuele
verbintenissen heeft geschorst, en meer in het bijzonder ook zolang de contractuele documentatie
vermeld in het artikel 6 niet in origineel werd overhandigd.
14.9 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk te
schorsen, om welke reden ook.
15. Garantieverplichting
15.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Prestatie in alle opzichten voldoet aan het in artikel 6 gestelde.
15.2 Indien Fabricom, na aanvaarding van de Prestatie, binnen de in de Opdracht opgenomen
garantieperiode schriftelijk bericht geeft aan Opdrachtnemer van enig gebrek aan de Prestatie is
Opdrachtnemer verplicht een zodanig gebrek onverwijld en geheel kosteloos te herstellen, tenzij
Opdrachtnemer aantoont dat het gebrek is veroorzaakt door een onjuist of onoordeelkundig gebruik.
Indien voor een deugdelijk herstel als hiervoor bedoeld, naar het redelijke oordeel van Fabricom
vervanging van onderdelen van de Prestatie c.q. de Producten noodzakelijk is, is Opdrachtnemer
verplicht voor zijn rekening die vervanging te verrichten.
15.3 Fabricom heeft het recht in geval van een gebrek, de betreffende Prestatie of een gedeelte daarvan aan
Opdrachtnemer voor diens rekening en risico terug te zenden, tenzij tussen partijen is overeengekomen
dat de noodzakelijke vervanging of herstel door Opdrachtnemer worden uitgevoerd op, indien Fabricom
dat wenst, de desbetreffende werklocatie.
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15.4 Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is Fabricom in spoedeisende
gevallen dan wel bij onbereikbaarheid van Opdrachtnemer gerechtigd, zonder verdere aanmaning, de
vervanging of het herstel op kosten van Opdrachtnemer uit te (doen) voeren.
15.5 Voor een vervangen of herstelde Prestatie vangt de overeengekomen garantieperiode opnieuw aan op
het moment dat de vervangende of herstelde Prestatie door Fabricom is aanvaard.
15.6 Indien in de Opdracht geen expliciete garantieclausule is opgenomen, dan staat Opdrachtnemer er voor
in dat geleverde zaken respectievelijk diensten met betrekking tot hoeveelheid, uiterlijke hoedanigheden
en kwaliteit gedurende minimaal één (1) jaar na aflevering/aanvaarding/oplevering in overeenstemming
zijn met de Opdracht en/of Overeenkomst en meer in het bijzonder met de (door Fabricom) gestelde
omschrijving, Specificaties en eisen als vervat in de Opdracht en/of de Overeenkomst en/of aanvullende
documenten. Indien de Prestatie bestemd is om door Fabricom te worden verwerkt in installaties of
systemen, vangt de garantieperiode aan vanaf oplevering door Fabricom van die installaties of systemen
aan een derde (de klant).
16. Aansprakelijkheid van en vrijwaring door Opdrachtnemer
16.1 Opdrachtnemer zal alle directe en indirecte schade die als gevolg van of in verband met de uitvoering
van de Overeenkomst door Fabricom of door derden wordt of zal worden geleden, volledig vergoeden
(daaronder begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade, milieuschade, schade aan materialen,
materieel en andere zaken, letselschade, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten), ongeacht of die
schade is veroorzaakt door Opdrachtnemer zelf, diens Medewerker of een andere (rechts)persoon, voor
wie Opdrachtnemer verantwoordelijk is.
16.2 Gedurende de uitvoering van het Werk is inzake de goederen van Opdrachtnemer het risico voor
diefstal, beschadiging, brand of molest van deze goederen voor rekening van Opdrachtnemer. Dit risico
strekt zich tevens uit tot de persoonlijke bezittingen van Medewerkers, ander aan Opdrachtnemer
gelieerd personeel of personeel van een eventueel door Opdrachtnemer bij de uitvoering van het Werk
ingeschakelde derde. Is Opdrachtnemer van mening zich tegen voornoemd risico te moeten verzekeren
met in acht name van bepalingen uit de C.A.R.-polis, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor
rekening van Opdrachtnemer. In geen geval zal in dit opzicht enige aansprakelijkheid bestaan van
Fabricom ten opzichte van Opdrachtnemer of ten opzichte van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering
van het Werk eventueel betrokken derden.
16.3 Het in artikel 16.1 bepaalde is mede aan te merken als een beding, bedoeld in artikel 6:253 BW. Het
beding kan door de Opdrachtnemer niet worden herroepen en wordt jegens iedere derde om niet
gemaakt.
16.4 Opdrachtnemer zal Fabricom vrijwaren voor en tegen alle aanspraken, vorderingen, rechten en
rechtsvorderingen welke derden ter zake van de Overeenkomst dan wel de uitvoering daarvan tegen
Fabricom pretenderen c.q. tegen Fabricom op enig moment zullen kunnen doen gelden en mitsdien zal
Opdrachtnemer Fabricom ter zake volledig schadeloos stellen.
17. Aansprakelijkheid Fabricom
17.1 Fabricom is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtnemer of diens Medewerkers lijden,
behoudens in geval van opzet of grove schuld van Fabricom of haar personeel.
18. Opschorting
18.1 Fabricom is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten en Opdrachtnemer te verplichten de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van een
door Fabricom te bepalen termijn te onderbreken.
18.2 Opdrachtnemer is verplicht de uit deze opschorting voortvloeiende schade zoveel mogelijk te beperken
door het nemen van gepaste maatregelen.
18.3 Voorzieningen die Opdrachtnemer tengevolge van de opschorting moet treffen, worden met hem
verrekend als ware het meer- c.q. minderwerk, tenzij de opschorting is veroorzaakt door enige
tekortkoming van Opdrachtnemer of een derde.
19. Overmacht
19.1 Partijen zijn niet in verzuim en hebben jegens elkaar geen aanspraak op vergoeding van kosten indien
en voorzover nakoming van contractuele verplichtingen vertraagd, belemmerd of verhinderd wordt door
overmacht waaronder met name, maar niet uitsluitend, te verstaan is oorlog of vijandelijkheden, oproer
of burgerlijke onlusten, overstromingen dan wel andere natuurrampen, kernrampen en andere
soortgelijke van buiten komende onheilen voor zover deze niet aan de desbetreffende partij toe te
rekenen zijn. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet begrepen (georganiseerde) stakingen of
werkonderbrekingen van werknemers en wanprestatie van toeleveranciers van Opdrachtnemer en/of
andere door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
19.2 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtsituatie op de hoogte stellen.
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19.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen voortvloeiend uit
de Opdracht en/of Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden, is
ieder der partijen gerechtigd - na onderling overleg - de Opdracht en/of Overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.

20. Verzuim/ontbinding
20.1 Iedere in de Opdracht en/of de Overeenkomst voor de voldoening door Opdrachtnemer van een
verplichting bepaalde termijn is fataal en door het verstrijken daarvan is Opdrachtnemer mitsdien in
verzuim; tot de Opdrachtnemer gerichte verzoeken om alsnog aan zulk een verplichting te voldoen,
doen niet af aan het hiervoor bepaalde.
20.2 Fabricom is bevoegd om alle Overeenkomsten terstond (zonder ingebrekestelling) te ontbinden in elk
van de navolgende gevallen:
a. indien Opdrachtnemer enige verplichting van wezenlijke aard uit de Opdracht en/of de
Overeenkomst niet volledig en tijdig nakomt of een andere verplichting niet voldoet;
b. indien Opdrachtnemer of degene die zich voor Opdrachtnemers verplichtingen garant heeft gesteld
of zekerheid heeft verstrekt, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement
wordt verklaard, vrijwillig of onvrijwillig in liquidatie treedt, bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit
neemt tot liquidatiestaking of aanvragen van faillissement of surséance van betaling;
c. indien een wijziging optreedt ter zake van de aandeelhouders van Opdrachtnemer, voor zover deze
omstandigheid naar het oordeel van Fabricom een aanmerkelijke verzwaring van haar risico’s
meebrengt.
d. indien ten laste van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd of de vermogensbestanddelen van
Opdrachtnemer met beslag of andere gerechtelijke maatregelen worden bedreigd.
e. indien de klant van Fabricom haar overeenkomst met Fabricom geheel of gedeeltelijk ontbindt, om
welke reden dan ook.
20.3 In elk van de in artikel 20.2 genoemde gevallen heeft Opdrachtnemer in voorkomend geval de plicht om
Fabricom daaromtrent onverwijld schriftelijk te informeren. Voorts heeft Fabricom het recht en is
Fabricom bevoegd om de uitvoering van iedere Opdracht en/of Overeenkomsten op te schorten totdat
nakoming voldoende is zeker gesteld en al haar eventuele verplichtingen jegens Opdrachtnemer uit
welke hoofde ook op te schorten.
20.4 In elk van de in artikel 20.2 genoemde gevallen zullen alle vorderingen van Fabricom op Opdrachtnemer
onmiddellijk in hun geheel opeisbaar zijn.
20.5 De bepalingen van de voorgaande paragrafen van artikel 20 laten onverlet de (overige) rechten van
Fabricom op grond van de wet en de Opdracht en/of Overeenkomst, daaronder begrepen doch niet
beperkt tot het recht van Fabricom op nakoming, gehele of gedeeltelijke levering (van afgewerkte delen
van de Prestatie) waarover Fabricom dan vrijelijk kan beschikken, gehele of gedeeltelijke ontbinding en
de verplichting van Opdrachtnemer om aan Fabricom te vergoeden alle schade en kosten hoegenaamd
ook die Fabricom dientengevolge zal lijden.
21. Overdracht van rechten en verplichtingen en uitbesteding
21.1 Zonder schriftelijke toestemming van Fabricom, is het Opdrachtnemer verboden de Opdracht en/of
Overeenkomst of enig deel daarvan dan wel rechten of vorderingen uit hoofde van de Opdracht en/of de
Overeenkomst aan derden over te dragen of te verpanden; hieronder valt tevens het zogenaamde
“factoring”.
21.2 Zonder schriftelijke toestemming van Fabricom zal Opdrachtnemer de Opdracht en/of de Overeenkomst
en/of enig deel daarvan niet uitbesteden dan betreffende:
a. delen van onderschikt belang, of
b. dat gedeelte, terzake waarvan de derde in de Opdracht of de Specificaties is genoemd.
Onder de werking van dit artikel valt tevens het (voorgenomen) inzetten van zelfstandigen en/of
inhuurkrachten.
21.3 In elk geval wanneer de Opdrachtnemer de Opdracht en/of de Overeenkomst en/of enig deel daarvan
uitbesteedt volgens artikel 21.2 hiervoor, is het de verplichting van de Opdrachtnemer - en is hij hier
ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor - dat elke Onder-Opdrachtnemer en/of enige opvolgende
Onder-Opdrachtnemer (in de “keten”) invulling geeft alle bepalingen uit deze Algemene
Inkoopvoorwaarden.
21.4 De toestemming als bedoeld in de artikelen 21.1 en 21.2 zal Opdrachtnemer niet vrijwaren van enige
verplichting uit hoofde van de Opdracht en/of Overeenkomst. Een door Opdrachtnemer ten behoeve van
de Prestatie gesloten subcontract zal Fabricom niet binden. Een dergelijk subcontract zal door
Opdrachtnemer, op eerste aanvraag door Fabricom, terstond aan Fabricom ter beschikking worden
gesteld.
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22. Gemachtigde(n)
22.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht en/of Overeenkomst zullen Fabricom en Opdrachtnemer worden
vertegenwoordigd door één of meerdere gemachtigde(n), die daartoe uitdrukkelijk zullen worden
aangewezen en die bevoegd zullen zijn Fabricom c.q. Opdrachtnemer in alle zaken betreffende de
uitvoering te vertegenwoordigen en te verbinden. Fabricom en Opdrachtnemer zullen elkaar voor
aanvang van de uitvoering schriftelijk mededelen wie voor hen als gemachtigde(n) zullen optreden. Van
elke wijziging of intrekking van de machtiging zullen partijen elkaar schriftelijk in kennis stellen.
23. Intellectuele eigendom
23.1 Eventuele rechten van intellectuele eigendom op een speciaal door Opdrachtnemer voor Fabricom
ontwikkelde Prestatie berusten bij Fabricom, dan wel zullen aan Fabricom worden overgedragen.
23.2 Indien de Prestatie niet speciaal voor Fabricom wordt ontwikkeld, verleent Opdrachtnemer aan Fabricom
een niet-exclusieve licentie op eventuele rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de
Prestatie. De vergoeding voor deze licentie is in de prijs van de Prestatie inbegrepen.
23.3 Voor zover voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 23.1 of het
verlenen van een licentie als bedoeld in artikel 23.2 een speciale akte nodig is, verklaart Opdrachtnemer
reeds bij voorbaat zijn medewerking aan een dergelijke akte te zullen verlenen.
23.4 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Prestatie geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele
eigendom van derden. Opdrachtnemer zal Fabricom vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die zijn
gebaseerd op enige (beweerde) inbreuk op zodanige rechten.
24. Door Fabricom ter beschikking gestelde materialen, materieel, onderdelen, attesten, tekeningen en
soortgelijke zaken
24.1 Materialen, materieel, onderdelen, attesten, tekeningen en soortgelijke zaken die Fabricom voor de
uitvoering van de Opdracht en/of de Overeenkomst ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer blijven
eigendom van Fabricom en dienen na uitvoering goede staat te worden geretourneerd.
24.2 Totdat de in artikel 24.1 genoemde zaken aan Fabricom zijn geretourneerd, zijn deze zaken voor risico
van Opdrachtnemer en deze is verplicht deze zaken behoorlijk te onderhouden.
24.3 Opdrachtnemer zal alle zaken die hij van Fabricom ontvangt in verband met de Opdracht en/of de
Overeenkomst op eigen kosten ten gunste van Fabricom op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen
de risico’s van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging als gevolg van brand, diefstal en vernieling.
24.4 Opdrachtnemer dient bij ontvangst van de in dit artikel bedoelde zaken te controleren of deze
overeenkomen met de Specificaties.
25. Ontwerpdocumenten van Opdrachtnemer
25.1 Al het tot de Opdracht en/of Overeenkomst behorend tekenwerk dient te worden uitgevoerd in digitale
vorm en op zodanige wijze dat goede reproducties mogelijk zijn.
25.2 Tekeningen dienen alle voor de Prestatie relevante gegevens te bevatten en waar nodig door
berekeningen volgens algemeen aanvaarde methoden te worden gestaafd.
25.3 Alle voor de beoordeling van de Prestatie noodzakelijke ontwerpdocumenten dienen door
Opdrachtnemer op eerste verzoek of het in de opdracht vermelde tijdstip ter beoordeling te worden
voorgelegd aan Fabricom. Fabricom zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de documenten doen
weten of zij met het ontwerp documenten instemt.
25.4 Betrokkenheid van Fabricom bij de beoordeling van de ontwerpdocumenten vrijwaart Opdrachtnemer
niet van zijn aansprakelijkheid terzake.
26. Geheimhouding
26.1 Opdrachtnemer zal alle gegevens en/of informatie die hij in het kader van de Opdracht en/of
Overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van Fabricom aan
derden - met uitzondering van derden die door hem bij de uitvoering worden ingeschakeld bekendmaken. Opdrachtnemer zal zulke derden eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen en staat er
voor in dat deze derden zich houden aan deze geheimhoudingsplicht.
26.2 Ingeval van overtreding van het bepaalde in artikel 26.1 verbeurt Opdrachtnemer aan Fabricom een
onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- per gebeurtenis, welke boete de eventuele
schadevergoedingsverplichting van Opdrachtnemer onverlet laat. Het staat Fabricom vrij om naast de
boete nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
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27. Verzekeringen
27.1 Opdrachtnemer is gehouden zich ter zake van zijn aansprakelijkheid in de meest ruime zin (daaronder
begrepen, doch niet beperkt tot beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, wettelijke
(risico)aansprakelijkheid) jegens Fabricom en jegens derden voor eigen rekening te verzekeren en
verzekerd te houden voor het bedrag van € 1.250.000,-- (zegge: een miljoen twee honderd vijftig
duizend EURO) per gebeurtenis.
27.2 In geval van uitbesteding van werkzaamheden (inclusief diensten) en aanneming van werk is
Opdrachtnemer gehouden zich ter zake van zijn aansprakelijkheid in de meest ruime zin (daaronder
begrepen, doch niet beperkt tot beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, wettelijke
(risico)aansprakelijkheid) jegens Fabricom en jegens derden voor eigen rekening te verzekeren en
verzekerd te houden voor het bedrag van ten minste € 2.500.000,-- (zegge: twee en een half miljoen
EURO) per gebeurtenis. Fabricom is gerechtigd nadere eisen te stellen aan het te verzekeren bedrag.
27.3 In de verzekeringspolis(sen) dient Fabricom als begunstigde te worden vermeld en dient te zijn bepaald
dat verzekeraars Fabricom en/of door Fabricom aan te wijzen derden rechtstreeks schadeloos stellen en
dient te zijn bepaald dat de verzekeringsmaatschappij afziet van ieder verhaal tegenover Fabricom. Op
verzoek van Fabricom is Opdrachtnemer verplicht de verzekeringspolis(sen) en het bewijs dat de
verzekeringspremies zijn voldaan, te verstrekken. Het eigen risico bedraagt ten hoogste € 15.000
(zegge: vijftien duizend EURO) per gebeurtenis.
27.4 De verzekeringsverplichting zoals beschreven in artikel 27.1 en/of artikel 27.2 bestaat tijdens de
overeengekomen periode waarbinnen de Prestatie moet worden geleverd inclusief de overeengekomen
garantieperiode
27.5 Het afsluiten van de vereiste verzekeringspolissen, vrijwaart de Opdrachtnemer niet van zijn
contractuele of wettelijke aansprakelijkheid.
28. Rechtskeuze en bevoegde Rechter
28.1 Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden, alsmede op de Opdracht en/of de Overeenkomst, is het
Nederlands recht van toepassing.
28.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
28.3 Alle geschillen tussen partijen zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn
onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande dat Fabricom
het recht heeft vorderingen tegen Opdrachtnemer, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken bij
andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van
dergelijke vorderingen kennis te nemen.
29. Beëindiging van de Overeenkomst
29.1 Fabricom is te allen tijde bevoegd, de Opdracht en/of de Overeenkomst tussentijds te beëindigen tegen
vergoeding van alle door Opdrachtnemer reeds afgeleverde en door Fabricom aanvaarde Prestaties,
vermeerderd met een vergoeding voor de daadwerkelijk aantoonbare gemaakte kosten die
Opdrachtnemer als gevolg van het niet voltooien van de Overeenkomst heeft gemaakt, dat laatste te
allen tijde tot een maximum van tien procent (10%) van de totale prijs (aanneemsom). Opdrachtnemer
is verplicht de uit deze beëindiging voortvloeiende schade zoveel mogelijk te beperken.
29.2 Fabricom zal een beëindiging als bedoeld in artikel 29.1 motiveren.
29.3 In de gevallen bedoeld in artikel 20 geldt uitsluitend de in dat artikel vermelde regeling.
29.4 In geval van een gebeurtenis als bedoeld in artikel 20.2 sub e geldt dat een eventueel aan
Opdrachtnemer te betalen vergoeding nooit meer kan bedragen dan de vergoeding van alle door
Opdrachtnemer reeds afgeleverde en door Fabricom aanvaarde Prestaties bestaand op het moment dat
zich een gebeurtenis als bedoeld in artikel 20.2 sub e voordoet.
30. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
30.1 De Opdrachtnemer verklaart kennis te hebben genomen van de engagementen van de groep ENGIE op
het vlak van ethiek en duurzame ontwikkeling zoals gedefinieerd in de referentiedocumenten (hierna
genoemd de “Regels”) consulteerbaar op de website http://www.engie.com.
De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe deze Regels na te leven en in het bijzonder geen kinderen te
laten werken, noch een beroep te doen op dwangarbeid of verplichte arbeid overeenkomstig de
principes van de Internationale Arbeidsorganisatie; erover te waken dat er geen enkele vorm van
discriminatie bestaat binnen zijn vennootschap of ten aanzien van derden; aan al zijn werknemers
arbeidsomstandigheden te verzekeren die de gezondheid en de veiligheid op de arbeidsplaats
garanderen; het leefmilieu te eerbiedigen tijdens het ontwerp, de vervaardiging, het gebruik en de
vernietiging of de recyclage van producten en de negatieve impact te verminderen die hij zou kunnen
hebben op het leefmilieu overeenkomstig de nationaal, europees of internationaal toepasselijke
regelgeving inzake leefmilieu en volksgezondheid en niet betrokken te zijn in enige vorm van corruptie.
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Deze verbintenissen zijn zowel op de Opdrachtnemer als op zijn eventuele Onder-Opdrachtnemers van
toepassing.
Indien de Opdrachtnemer deze Regels niet naleeft, kan Fabricom de Opdracht en/of de Overeenkomst
verbreken/ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en met voorbehoud van al Fabricom’s rechten
betreffende geleden en/of te lijden schade. De Opdrachtnemer kan in dergelijk geval geen enkel beroep
doen op enige vorm van schadevergoeding.
31. Taal
31.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal zodat hij de Opdracht
en/of de Overeenkomst, haar voorwaarden en bijlagen volledig begrijpt, en dat alle toekomstige
documenten, tekeningen en correspondentie in het Nederlands zullen worden opgesteld. Andere talen
zullen alleen gebruikt worden indien dit vereist wordt door daartoe bevoegde autoriteiten of in de mate
zoals anderszins elders uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
II. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ UITBESTEDING VAN WERKZAAMHEDEN (INCLUSIEF DIENSTEN) EN
AANNEMING VAN WERK
Naast de Algemene Bepalingen (I) zijn op de uitbesteding van werkzaamheden (inclusief diensten) en
aanneming van werk tevens de bepalingen van dit hoofdstuk (II) van toepassing. Indien de Bijzondere
Bepalingen (II) afwijken van de Algemene Bepalingen, prevaleren deze Bijzondere Bepalingen, tenzij hiervan
uitdrukkelijk wordt afgeweken in eventueel nader te sluiten specifieke Overeenkomsten voor uitbesteding of
aanneming van werk.
32. Verstrekken van de Opdracht; Eisen Opdrachtnemer
32.1 Fabricom heeft het recht om een Opdrachtnemer die niet is gecertificeerd volgens een door Fabricom
geaccepteerd kwaliteitssysteem, vóór het verstrekken van de Opdracht, aan een kwaliteitsaudit te
onderwerpen en/of nadere eisen te stellen aangaande certificering/kwaliteitseisen.
32.2 Acceptatietest/kwaliteitsaudit. Indien een acceptatietest of een kwaliteitsaudit is overeengekomen, is
Opdrachtnemer verplicht de procedure die terzake is overeengekomen ook aan zijn OnderOpdrachtnemers op te leggen.
32.3 Fabricom is altijd gerechtigd om de Opdrachtnemer specifieke en/of aanvullende instructies op het
gebied van kwaliteit te geven betreffende de Prestatie. Tenzij onredelijk, zijn de kosten als gevolg van
dergelijke instructies voor rekening van Opdrachtnemer.
33. Uitvoeringsschema
33.1 Opdrachtnemer dient Fabricom ter goedkeuring een uitvoeringsschema te overhandigen onder meer
inhoudende de tijdstippen van aanvang en voltooiing van de opvolgende gedeelten van de Prestatie
(werkzaamheden) en de personeelsbezetting. Indien Fabricom zich niet kan vinden in de planning, zal
Fabricom dat zo snel mogelijk na ontvangst ervan kenbaar maken waarna Opdrachtnemer haar planning
overeenkomstig de wens van Fabricom zal aanpassen.
33.2 Fabricom heeft het recht tijdens de uitvoering wijzigingen in het uitvoeringsschema aan te brengen. De
eventuele consequenties van zodanige wijzigingen zullen door Opdrachtnemer binnen vijf (5) werkdagen
aan Fabricom gemeld worden, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer geen enkel recht kan ontlenen aan
de wijzigingen.
33.3 Opdrachtnemer moet periodiek, overeenkomstig de wens van Fabricom, rapporteren over de voortgang
van de werkzaamheden en alle daarmee verbandhoudende aspecten.
33.4 Opdrachtnemer dient alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om wachttijden en/of
andere vertragingen/hinder te voorkomen en de gevolgen daarvan te minimaliseren. Opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor het tijdig inplannen en afstemmen van de uit te voeren Prestatie in overleg met
de daartoe bevoegde medewerkers van Fabricom. Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op enige
vergoeding van wachttijden/hinder en/of aanpassing van de planning, tenzij een dergelijke vergoeding
en/of wijziging is goedgekeurd door de gemachtigde van Fabricom.
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34. Kwaliteit en kwantiteit Medewerkers
34.1 De dagelijkse leiding, het gezag en het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden berust bij
Opdrachtnemer die daartoe (een) permanente en vaste vertegenwoordiger(s) aanduidt die in naam en
voor rekening van opdrachtnemer de dagelijkse leiding, het gezag en het toezicht zal (zullen)
uitoefenen. Het aantal bevoegde en terzake kundige toezichthoudende functionarissen dat
Opdrachtnemer hiervoor beschikbaar stelt, moet in overeenstemming zijn met de omvang en aard van
de werkzaamheden en de eisen die Fabricom terzake stelt. Voor de toepassing van de Overeenkomst
wordt onder personeel, personeelslid en Medewerker verstaan de werknemer(s) van de Opdrachtnemer.
Waar toepasselijk, kunnen hieronder ook zelfstandigen en/of inhuurkrachten worden verstaan die in
naam en voor rekening van de Opdrachtnemer (een gedeelte van) de Prestatie levert/uitvoert
(leveren/uitvoeren).
34.2 Opdrachtnemer staat er jegens Fabricom voor in dat de door Medewerkers te verlenen diensten
deskundig, op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd en dat Medewerkers
voldoen en blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding,
deskundigheid en ervaring.
34.3 Medewerkers zullen door Opdrachtnemer - tenzij anders overeengekomen - worden voorzien van
handgereedschap en persoonlijk beschermingsmiddelen (met name veiligheidshelm,
veiligheidsschoenen, werkkledij en veiligheidsbril).
34.4 Opdrachtnemer zal Medewerkers slechts incidenteel en niet dan na voorafgaande goedkeuring van
Fabricom tijdelijk of definitief vervangen. Fabricom zal haar toestemming niet op onredelijke gronden
onthouden. Fabricom is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan haar toestemming.
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34.5 Indien blijkt dat Medewerkers niet naar genoegen van Fabricom in staat blijken te zijn de gewenste
prestatie te leveren, verplicht Opdrachtnemer zich jegens Fabricom deze Medewerkers onverwijld te
vervangen zonder dat daarvoor extra kosten aan Fabricom in rekening zullen worden gebracht. Indien
dit tot schade en/of hogere kosten leidt voor Fabricom zullen de hieraan verbonden kosten door
Opdrachtnemer aan Fabricom vergoed worden.
34.6 Niettegenstaande het gestelde in artikel 35.3 hieronder zullen de werkzaamheden worden verricht
overeenkomstig de bij Fabricom op dat moment geldende werktijden en gedragsregels. Opdrachtnemer
zal Medewerkers opdragen de voor de uitvoering van de werkzaamheden geldende werktijden en
gedragsregels in acht te nemen.
34.7 Fabricom is bevoegd regelmatig Medewerkers op het werk te tellen, waartoe Opdrachtnemer zijn
medewerking zal verlenen. Opdrachtnemer is voorts gehouden, alle medewerking te verlenen aan
(andere) redelijke, door Fabricom getroffen of nog te treffen administratieve regelingen met betrekking
tot de controle op de bezetting voor de Prestatie, zoals het door Opdrachtnemer laten verstrekken van
een dagoverzicht van de personeelsbezetting op het werkterrein, verdeeld naar elk bij Opdrachtnemer in
uitvoering zijnde werk.
34.8 Ten behoeve van het vaststellen of een in te zetten Medewerker voldoet aan het betreffende
functieprofiel behoudt Fabricom zich het recht voor om een Medewerker, voorafgaand aan de
werkzaamheden, te testen. Een dergelijke (praktijk) test zal - tenzij anders meegedeeld door Fabricom plaatsvinden ten kantore van Fabricom.
De betreffende test is voor rekening van Fabricom, met dien verstande dat:
• de uren gemoeid met de daadwerkelijke test voor rekening van de Opdrachtnemer zijn wanneer de
betreffende Medewerker de test naar oordeel van Fabricom met een onvoldoende resultaat aflegt;
• de uren gemoeid met de daadwerkelijke test voor rekening van Fabricom zijn wanneer de
betreffende Medewerker de test naar oordeel van Fabricom met een voldoende resultaat aflegt;
34.9 Fabricom is tijdens de werkzaamheden immer bevoegd om te controleren of de Medewerkers voldoen
aan de door Fabricom gestelde eisen. Opdrachtnemer is gehouden aan deze controle alle medewerking
te verlenen. Indien de Medewerkers niet voldoen aan de door Fabricom gestelde eisen, dan kan
Fabricom daaraan de consequenties verbinden die zij geëigend acht, waaronder, doch niet beperkt tot,
het ontzeggen aan de betreffende Medewerkers van de toegang tot de locatie (site).
34.10 Fabricom kan de Opdrachtnemer verzoeken om een of meer van de Medewerkers niet verder in te
zetten voor de Prestaties op grond van de Overeenkomst om redenen die Fabricom nadien toelicht.
Vanaf het verzoek van Fabricom is deze laatste geen vergoeding meer verschuldigd m.b.t. (die delen
van) de Prestaties van de betrokken Medewerkers.
35. Vereiste documenten en/of vergunningen
35.1 Bij inzet van medewerkers met een nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Ruimte
(EER) dient Opdrachtnemer er zorg voor te dragen de terzake vereiste documenten tijdig aan Fabricom
te verstrekken, waaronder tenminste een kleuren kopie van een geldig ID-bewijs en een kopie van een
A1-certificaat en/of een kopie van een geldige werk- en verblijfsvergunning (indien van toepassing).
Betreffende documenten en/of vergunningen dienen twee (2) weken voor uitvoering van de Prestatie in
bezit van Fabricom te zijn.
35.2 Bij inzet van Medewerkers met een nationaliteit van een land buiten de EER dienen de Opdrachtnemer
en/of de betreffende Medewerker zorg te dragen de terzake vereiste documenten en/of vergunningen
om in Nederland werkzaamheden uit te mogen voeren tijdig aan Fabricom te verstrekken, waaronder
tenminste een kleuren kopie van een geldig ID-bewijs en een kopie van een A1-certificaat en een kopie
van een geldige werk- en verblijfsvergunning. Betreffende documenten en/of vergunningen dienen twee
(2) weken voor uitvoering van de Prestatie in het bezit van Fabricom te zijn.
35.3 In aanvulling op artikel 28.1 hiervoor wordt hierbij o.m. bepaald dat:
wanneer personeel beschikbaar wordt gesteld door een geregistreerde uitlener (ter beschikking
stelling van mensen) zal de onderneming van de uitlener in bezit moeten zijn van een zogenaamd
SNA-certificaat, of, wanneer een dergelijk certificaat ontbreekt, nader door Fabricom te stellen
eisen;
de Opdrachtnemer zal te allen tijde moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving voor wat betreft
arbeidstijden;
loon dat betaald wordt aan de Medewerker moeten voldoen aan de Nederlandse vereisten
daaromtrent, waaronder wetgeving aangaande minimum lonen en regelgeving gebaseerd op
algemeen geldende en/of algemeen verbindend verklaarde afspraken tussen werkgevers en
werknemers (o.m. Collectieve Arbeidsovereenkomsten);
Fabricom kan in alle redelijkheid en billijkheid nadere eisen stellen aangaande arbeidsrechtelijke
kwesties;
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36. Arbeidsomstandigheden en veiligheid
36.1 Opdrachtnemer is mede verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.
Opdrachtnemer dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, nadere
voorschriften (o.m. van de Arbeidsinspectie), reglementen, contractuele bepalingen en de ter plaatse
geldende veiligheidsvoorschriften en/of overige terzake toepasselijke regelgeving.
36.2 De door Opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel en gereedschappen (waaronder, doch niet
beperkt tot hijs- en hefwerktuigen, (lucht-)slangen, liften, klim- en stellingmateriaal) dienen
zichtbaar/aantoonbaar te zijn goedgekeurd en te voldoen aan alle relevante eisen en in goede staat van
onderhoud te verkeren, een en ander mede ter beoordeling van Fabricom.
Tevens moet de Opdrachtnemer voor specifieke, risicovolle werkzaamheden (o.m. voor hijsen) een
specifiek plan (o.m. hijsplan) maken en terstond aan Fabricom verstrekken.
36.3 Opdrachtnemer dient maandelijks een veiligheidsinspectie op het werk te houden. De resultaten van
deze inspectie moeten terstond aan Fabricom worden gerapporteerd. Opdrachtnemer moet deelnemen
aan georganiseerde Toolboxmeetings.
36.4 Medewerkers die zich, naar het oordeel van Fabricom, onveilig op het werk gedragen, dienen op eerste
aanzegging van Fabricom te worden verwijderd van het werk. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te
dragen dat deze Medewerkers onverwijld worden vervangen. Indien dit tot schade en/of hogere kosten
leidt voor Fabricom zullen de hieraan verbonden kosten door Opdrachtnemer aan Fabricom vergoed
worden.
36.5 Opdrachtnemer is verplicht onveilige situaties terstond en onderbouwd met feiten (oorzaak-gevolg) te
melden aan Fabricom. Indien dit tot schade en/of hogere kosten leidt voor Fabricom zullen de hieraan
verbonden kosten door Opdrachtnemer aan Fabricom vergoed worden.
36.6 In het kader van deze algemene veiligheids- en gezondheidsverplichting, dient Opdrachtnemer er onder
meer over te waken en/of zorg te dragen voor:
Fabricom regelmatig te informeren m.b.t. de specifieke risico’s verbonden aan de werkzaamheden,
onder meer door, alvorens de werkzaamheden te starten, een veiligheidsplan met risico-evaluatie
op te stellen (o.m. beschrijving van werkvoorbereidingen gerelateerd aan de uit te voeren
werkzaamheden) en naderhand te actualiseren (o.m. bij verandering van scope), waarvan terstond
een afschrift aan Fabricom dient te worden verstrekt. Het veiligheidsplan van de Opdrachtnemer
moet tevens gebaseerd zijn op het Algemene Veiligheidsplan van Fabricom. Bovendien moeten Task
Risk Analysis (TRA) rapporten gemaakt worden en terstond aan Fabricom worden verstrekt.
Werkzaamheden in afgesloten ruimten mogen alleen uitgevoerd worden na goedkeuring van de
specifieke TRA door Fabricom en slechts voor zover de werkzaamheden binnen de scope van de
betreffende vergunning valt;
regelmatig schriftelijke en mondelinge instructies en vormingen (o.a. via de organisatie van een
kick-off vergadering en wekelijkse toolboxmeetings) te verstrekken aan zijn personeel m.b.t.
potentiële risico’s en bestaande veiligheidsmaatregelen;
deel te nemen aan alle veiligheidsvergaderingen die de projectverantwoordelijke organiseert;
dat zijn personeel op de werkplaats, de persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en dit op de
juiste manier doet;
dat al het betrokken personeel beschikt over het vereiste bevoegdheids- en/of
bekwaamheidscertificaat (VCA voor alle Medewerkers/VCA-VOL voor supervisors en hoger in rang)
dat, te allen tijde, bij alle (dagelijkse) werkzaamheden, voorafgaand een (laatste minuut) Taak
Risico Analyse (TRA en/of LMRA) (op de werkplek) wordt uitgevoerd;
zijn activiteiten te coördineren met de activiteiten van Fabricom en de andere aannemers, door
gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen om veiligheidsrisico’s te vermijden, een en ander in
directe relatie tot de werkvergunning(en);
op enig verzoek van Fabricom zogenaamde Work Method Statements (WMS) te maken en terstond
aan Fabricom te verstrekken;
dat wanneer hij een beroep doet op Onder-Opdrachtnemers, deze laatste ook alle in deze Algemene
Voorwaarden en overige geldende voorschriften nakomen/naleven, bij gebreke waarvan de
Opdrachtnemer Fabricom vrijwaart voor enige vorm van schade en/of enige vorm van kosten;
In het voorkomend geval kan de Opdrachtnemer, in samenspraak met Fabricom, een beroep doen op de
veiligheidsdienst van Fabricom om erop toe te zien dat zijn personeel de geldende veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften kent.
36.7 Fabricom is altijd gerechtigd om de Opdrachtnemer specifieke en/of aanvullende veiligheidsinstructies te
geven betreffende de Prestatie. Tenzij onredelijk, zijn de kosten als gevolg van dergelijke instructies
voor rekening van Opdrachtnemer.
36.8 Wanneer Opdrachtnemer of één van haar medewerkers en/of Onder-Opdrachtnemer deze verplichtingen
niet of niet volledig naleeft, kan Fabricom zelf, terstond, zonder opzegging noch ingebrekestelling, de
nodige maatregelen treffen op kosten en voor verantwoording van de Opdrachtnemer.
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37. Vergunningen en wettelijke voorschriften
37.1 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn en in de Offerte rekening te hebben gehouden met de voor
de uitvoering van de Opdracht en/of Overeenkomst van belang zijnde voorschriften van de landelijke,
provinciale en/of gemeentelijke overheden, Nutsbedrijven en erkende classificatiebureaus.
37.2 Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat Onder-Opdrachtnemers bekend zijn met alle in artikel 37.1
bedoelde voorschriften en voorts met alle overige voorwaarden en bepalingen, die Opdrachtnemer
krachtens de Opdracht en/of Overeenkomst behoort na te leven. Opdrachtnemer staat er jegens
Fabricom voor in dat zijn Onder-Opdrachtnemers al deze voorschriften, voorwaarden en bepalingen,
voor zover betrekking hebbend op de door hen uit te voeren werkzaamheden, zullen nakomen en in
acht zullen nemen.
37.3 Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen tijdig in het bezit te zijn van alle voor de Prestatie noodzakelijke
vergunning(en) en beschikking(en) en zal tevens zorgdragen voor het feit dat de Prestatie overeenkomt
met de scope van de betreffende vergunning(en) en dat de Prestatie voldoet aan de vereisten van de
vergunning(en).
37.4 Een (De) vergunning(en) moeten te allen tijde aanwezig zijn op de betreffende werkplek. Bovendien
moet een vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer benoemd zijn tot “vergunninghouder”. De
vergunninghouder moet in staat zijn de inhoud van de vergunning(en) te lezen, te begrijpen en te
kunnen communiceren aan de Medewerkers. De vergunninghouder is bovendien verplicht om de inhoud
van de vergunning daadwerkelijk te communiceren aan de Medewerkers.
38. Ingrijpen in de werkzaamheden
38.1 Indien de werkzaamheden zodanig verlopen dat de bepaalde tijdsduur voor het totstandkomen van de
Prestatie of een gedeelte daarvan, zal worden overschreden of indien de Prestatie niet volgens de
bepalingen van de Opdracht en/of de Overeenkomst en/of volgens de eisen van goed vakmanschap
uitgevoerd worden of zijn uitgevoerd, één en ander naar het oordeel van Fabricom, zal Fabricom
daarvan aan Opdrachtnemer schriftelijk mededeling doen.
38.2 Indien Opdrachtnemer niet binnen een week na ontvangst van een mededeling als bedoeld in artikel
38.1 zodanige maatregelen heeft getroffen dat, naar het oordeel van Fabricom, binnen korte tijd de
achterstand zal worden ingehaald respectievelijk aan bovengenoemde bepalingen en eisen zal worden
voldaan, is Fabricom, onverminderd de haar overigens toekomende rechten bevoegd, terstond en
zonder rechterlijke tussenkomst, alle zodanige maatregelen te treffen, die Fabricom noodzakelijk acht,
daaronder begrepen het ontzeggen aan Opdrachtnemer tot uitvoering van de werkzaamheden en het
doen overnemen van die werkzaamheden door Fabricom of in haar opdracht handelende derden.
Opdrachtnemer zal in dat geval Fabricom en die derden alle gewenste medewerking verlenen.
38.3 Alle externe of interne kosten, die Fabricom in verband met het bepaalde in artikel 38.2 zal moeten
maken, komen ten laste van Opdrachtnemer en deze zal Fabricom onmiddellijk die kosten vergoeden. In
die kosten zijn tenminste begrepen een vergoeding voor Fabricom voor toezicht en zogenaamde
”overhead”-kosten.
38.4 Ook buiten de in de artikelen 38.1 en 38.2 genoemde omstandigheden is Fabricom gerechtigd
onmiddellijk in de werkzaamheden in te grijpen zonder dat dit Opdrachtnemer van zijn
aansprakelijkheid ontheft, indien dit naar het oordeel van Fabricom gezien bedrijfsomstandigheden,
veiligheid en/of wettelijke regelingen noodzakelijk is. Van een dergelijk ingrijpen zal Fabricom zo
spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer mededeling doen.
39. Afdracht premies en belasting
39.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat terzake van Medewerkers tijdig wordt voldaan aan alle wettelijke
verplichtingen en nadere regelgeving tot afdracht van premies sociale verzekeringen en betaling en/of
afdracht van loon(belasting).
39.2 De Opdrachtnemer is verplicht om terstond op enig verzoek van Fabricom elke vorm van bewijsstukken
te leveren aangaande het nakomen van de verplichtingen als bedoeld in artikel 39.1. Fabricom behoudt
zich het recht voor om nadere eisen te stellen aan informatie welke door de Opdrachtnemer aan
Fabricom verstrekt moet worden teneinde Fabricom in staat te stellen zich te vergewissen van het feit of
de Opdrachtnemer voldoet aan de wettelijke verplichtingen en nadere regelgeving als bedoeld in artikel
39.1.
39.3 Opdrachtnemer vrijwaart Fabricom tegen iedere aanspraak van enige derde terzake de omstandigheden
als beschreven in artikelen 39.1 en 39.2.
39.4 Opdrachtnemer verplicht zich, bij opdracht en vervolgens terstond op ieder verzoek, de verklaring van
de belastingdienst en de betreffende bedrijfsvereniging aan Fabricom te overleggen waaruit ten
genoegen van Fabricom blijkt dat de premies sociale verzekeringen en/of loonbelasting volledig en
behoorlijk zijn voldaan en/of in dit kader altijd correcte en volledige opgave is gedaan.
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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
40. Wet Ketenaansprakelijkheid
40.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 39 zal Opdrachtnemer een zodanige administratie voeren dat per
project de werkelijke loonkosten kunnen worden vastgesteld. Fabricom heeft te allen tijde het recht
deze administratie te controleren. Opdrachtnemer zal de werkelijke loonkosten op iedere factuur
vermelden.
40.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 zal vijftig procent (50%) van de werkelijke loonkosten
door Fabricom worden overgemaakt op de G-rekening van Opdrachtnemer.
40.3 Indien de ”verleggingsregeling B.T.W.” op de Overeenkomst van toepassing is, zal Opdrachtnemer dit
op iedere factuur vermelden.
41. Oplevering
41.1 De Prestatie wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Opdrachtnemer Fabricom schriftelijk in kennis
heeft gesteld dat de Prestatie voltooid is en Fabricom de Prestatie heeft goedgekeurd dan wel aanvaard.
De goedkeuring danwel de aanvaarding dient te geschieden per proces-verbaal van oplevering.
Ingebruikneming staat niet gelijk aan oplevering.
In voorkomend geval zal de oplevering worden toegekend onder de opschortende voorwaarde van de
oplevering van de Prestatie door de klant van Fabricom.
41.2 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van de
Prestatie niet beïnvloeden zullen de oplevering niet in de weg staan.
41.3 Oplevering ontslaat Opdrachtnemer niet van aansprakelijkheid voor gebreken aan de Prestatie die op
het moment van oplevering redelijkerwijs niet ontdekt hadden kunnen worden en/of overige
verplichtingen van de Opdrachtnemer op basis van enige vorm en periode van garantie.
41.4 Eerst na oplevering gaat het risico van de Prestatie over op Fabricom.
42. Niet-overname personeel
42.1 Opdrachtnemer en Fabricom zullen gedurende de looptijd van de Opdracht en/of Overeenkomst,
alsmede gedurende één (1) kalenderjaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze actief personeel bij
elkaar werven.
42.2 Van lid 1 kan alleen worden afgeweken indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.
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