
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende voorwaarden inzake opdrachten en het aannemen van werk ten behoeve van de 

opdrachtgever. 

Behorende bij de algemene inkoopvoorwaarden van Numafa Cleaning & Automation B.V. 
 
 

Artikel 21 - aanvullende definities 

In deze aanvullende inkoopvoorwaarden worden de 

hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: 

-  materialen:  zaken zoals vermeld in artikel  14 

lid 2,  die worden  verwerkt in de tot  stand  te 

brengen   stoffelijke   objecten,   ofwel   worden 

gebruikt  bij  de  uitvoering  van  het  werk,  met 

uitzondering van de te gebruiken equipment; 

-  equipment: alle voertuigen,  uitrustingsstukken, 

kranen,  steigerwerk  en  onderdelen  daarvan, 

verbruiksartikelen en dergelijke, die leverancier 

gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, 

doch   uitgezonderd   de   zaken   die   verwerkt 

dienen te worden in  de tot  stand  te brengen 

stoffelijke objecten. 

 
Artikel 22 - toepasselijkheid 

1.  Deze  aanvullende  voorwaarden  zijn  van 

toepassing  op  alle  aanvragen,  aanbiedingen 

en  overeenkomsten  met   betrekking  tot  het 

uitvoeren van opdrachten en/of aannemen van 

werk door leverancier. 

2.  Naast deze aanvullende voorwaarden zijn  de 

in  de  aanhef  genoemde  inkoopvoorwaarden 

van  Numafa  Cleaning   &  Automation  B.V.   

op vorenbedoelde   aanvragen, aanbiedingen en 

overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan 

in de aanvullende voorwaarden of  anderszins 

uitdrukkelijk of door de aard der artikelen wordt 

afgeweken. 

3.  Voor  de  toepassing  van  deze   voorwaarden 

dient  men  onder  personeel   van  leverancier 

mede te verstaan derden  die door leverancier 

bij   uitvoering   van   de   overeenkomsten   zijn 

betrokken. 

 
Artikel 23 - personeel, equipement en materialen 

1.  Door  leverancier  bij  uitvoering  van   de 

overeenkomst  ingeschakeld  personeel  zal 

voldoen   aan   door   opdrachtgever   gestelde 

bijzondere  eisen  en  bij  afwezigheid  daarvan 

aan de algemene  eisen van vakbekwaamheid 

en deskundigheid. 

2.  Indien  naar  het  oordeel  van   opdrachtgever 

sprake   is   van   onvoldoende   gekwalificeerd 

personeel  is  opdrachtgever  bevoegd  om  de 

verwijdering van dit personeel te gelasten en is 

leverancier verplicht  tot  onverwijlde 

vervanging,  met  inachtneming  van  het 

bepaalde in lid 1 van dit artikel. 

3.  Opdrachtgever    heeft   de    bevoegdheid    tot 

inspectie en keuring van alle door  leverancier 

bij uitvoering  van de overeenkomst  te 

gebruiken   materialen   en   equipment   en   tot 

identificatie van personeel dat door leverancier 

bij   uitvoering   van   de   overeenkomst   wordt 

betrokken. 

 
Artikel    24    -    terrein    en    gebouwen    van    de 

opdrachtgever 

1.  Leverancier  dient  zich  voordat  met  de 

uitvoering van de overeenkomst een  aanvang 

gemaakt  op   de  hoogte   te   stellen   van  de 

omstandigheden   op   het   terrein   en   in   de 

gebouwen  van  opdrachtgever  waar  de  werk- 

zaamheden moeten worden verricht. 

2.  Kosten van vertraging in de uitvoering  van  de 

overeenkomst veroorzaakt door 

omstandigheden  zoals  hiervoor  bedoeld  zijn 

voor rekening en risico van leverancier. 

 
Artikel  25  -  werkzaamheden  op  het  terrein/in  de 

gebouwen van opdrachtgever 

1.  Leverancier   draagt   er   zorg   voor   dat   zijn 

aanwezigheid en de aanwezigheid van  perso- 

neel  op  het  terrein  en  in  de  gebouwen  van 

opdrachtgever geen belemmering vormen voor 

de ongestoorde voortgang  van  de 

werkzaamheden van opdrachtgever en derden. 

2.  Leverancier   en   zijn   personeel   dienen   zich 

voordat  met  de  uitvoering  van  de  overeen- 

komst  een  aanvang  wordt   gemaakt  op  de 

hoogte te stellen van de inhoud van de op het 

terrein en in de  gebouwen van opdrachtgever 

geldende  voorschriften en reglementen, onder 

andere   inzake    veiligheid,    gezondheid en 

milieu,  en  zich dienovereenkomstig   te 

gedragen. 

3.  Een exemplaar van voornoemde voorschriften 

en reglementen wordt leverancier op zijn 

verzoek door opdrachtgever ter beschikking 

gesteld. 
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Artikel 26 - betaling 

1.  Opdrachtgever  zal  slechts  betalen  zodra  het 

werk   door   leverancier  naar   genoegen   van 

opdrachtgever is opgeleverd en/of de opdracht 

naar  genoegen door leverancier is uitgevoerd 

en  nadat  leverancier  op  eerste  verzoek  van 

opdrachtgever heeft aangetoond dat  deze het 

in  het  werk gestelde personeel  en 

medewerkers   het   hun    toekomende    heeft 

betaald. 

2.  Opdrachtgever heeft steeds het recht de  door 

leverancier ter  zake  van  de verrichte 

werkzaamheden  verschuldigde  sociale 

premies,   BTW,    en   loonbelasting   inclusief 

premies  volksverzekering, waarvoor opdracht- 

gever   als   eigenbouwer   ingevolge   de   Wet 

Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk 

zou  kunnen  zijn,  aan  leverancier  te  betalen 

door storting  op  diens geblokkeerde rekening 

in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

3.  Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is 

opdrachtgever te allen tijde bevoegd de in het 

vorige  lid  bedoelde   bedragen  aan  premies 

sociale   verzekering,   BTW   en   loonbelasting 

inclusief   premies   volksverzekering   van   de 

aanneemsom   in  te  houden en namens 

leverancier   rechtstreeks   aan   de   betrokken 

bedrijfsvereniging  respectievelijk de ontvanger 

der directe belastingen te voldoen. 

4.  In de gevallen als bedoeld in de leden 2 en 3 

van dit artikel, is opdrachtgever door  betaling 

hiervan   jegens   leverancier   gekweten,   voor 

zover het deze bedragen betreft. 

 
Artikel 27 - verplichtingen van de leverancier 

1.  Leverancier  is  verantwoordelijk  voor  het 

zelfstandig  en  onder  eigen  verantwoordelijk- 

heid  tot  een  goed  resultaat  brengen  van  de 

werkzaamheden   met   inachtneming   van   de 

vigerende  voorschriften  inzake  onder  andere 

veiligheid en milieu. 

2.  Het werk en/of de opdracht dien(t)(en) goed en 

deugdelijk   en  naar  de   bepalingen   van   de 

overeenkomst te worden uitgevoerd. 

3.  Gemachtigden van leverancier zijn in  beginsel 

tijdens  de  werkuren  op het   werkterrein 

beschikbaar,   waar bij hun afwezigheid, 

vervanging en  bereikbaarheid  wordt  geregeld 

in overleg met opdrachtgever. 

4.  Leverancier   dient   te   beschikken   over   een 

geldig  inschrijvingsbewijs  bij  de   bedrijfsver- 

eniging waarbij hij is ingeschreven en over een 

 

vestigingsvergunning, voor zover deze  vereist is. 

Op eerste verzoek van opdrachtgever dient 

leverancier  hem   voornoemde  bescheiden  te 

tonen. 

5.  Leverancier   dient   op   eerste   verzoek   van 

opdrachtgever aan deze een staat te overhan- 

digen,  bevattende  de  naam,  voorna(a)m(en), 

adres, woonplaats,  geboortedatum en -plaats, 

sofinummer  en  arbeidsvoorwaarden  van  alle 

personeel,  dat  door leverancier van week  tot 

week in het werk is gesteld. 

6.  Leverancier   dient   op   eerste   verzoek   van 

opdrachtgever aan deze de loonstaten dan wel 

de manurenverantwoording van alle personeel, 

dat door leverancier in het werk is gesteld, ter 

inzage   te   verstrekken, volgens een door 

opdrachtgever opgesteld model. 

7.  Leverancier dient al zijn verplichtingen  jegens 

het door hem in het werk gestelde  personeel 

strikt na te komen. 

8.  Leverancier  dient  telkenmale  op  eerste 

verzoek   van   opdrachtgever   aan   deze   een 

afschrift  te  verschaffen  van  de   verklaringen 

inzake zijn  betalingsgedrag   bij   de 

bedrijfsvereniging en de ontvanger der  directe 

belastingen. 

9.  Leverancier  dient  opdrachtgever  te  vrijwaren 

voor aansprakelijkheid jegens  derden wegens 

het  niet  naleven  door   leverancier  van  zijn 

verplichtingen  uit  de  overeenkomst,  dan  wel 

ingevolge de wet. 
10.   Leverancier   zal   de   overeenkomst   naar   de 

laatste maatstaven van de techniek zelfstandig 

uitvoeren en is daarvoor verantwoordelijk. 

11.   Afval en emballagemateriaal dient  leverancier 

na  nakoming  van  zijn  verplichtingen  mee  te 

nemen. 


