INKOOPVOORWAARDEN 4SOME

INKOOPVOORWAARDEN 4SOME TECHNISCH BEHEER BV
Artikel 1 Definities
In deze algemene inkoopvoorwaarden (nader te noemen “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
- 4Some: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 4Some technisch beheer B.V. en
alle hiermee gelieerde ondernemingen;
- Opdrachtnemer: iedere persoon of onderneming die door 4Some is uitgenodigd een aanbieding te doen
of met wie 4Some een overeenkomst is aangegaan;
- Principaal: iedere persoon of onderneming die aan 4Some een opdracht, hoe ook genaamd, heeft
verstrekt en met wie 4Some dientengevolge een overeenkomst is aangegaan.
Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden
2.1
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, mededeling, overeenkomst en alle daaruit
voortvloeiende verbintenissen met 4Some.
2.2
De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtnemer of
derden wordt door 4Some uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3
Afwijkingen van deze Voorwaarden of overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden door de
daartoe bevoegde personen, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst
waarop de afwijkingen betrekking hebben.
Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomst
3.1
Een op uitnodiging van 4Some verstrekte aanbieding is bindend en onherroepelijk totdat 4Some deze
schriftelijk al dan niet heeft geaccepteerd.
3.2
Kosten verbonden aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven, waaronder ook begrepen de kosten
van adviezen, tekenwerk e.d., worden door 4Some niet vergoed.
3.3
Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door 4Some van een aanbieding.
Artikel 4 Keuringen
4.1
4Some, of daartoe door 4Some aangewezen personen of instanties, is/zijn te allen tijde bevoegd bij
Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden de door 4Some noodzakelijk geachte
keuringen, controles en beproevingen te verrichten.
4.2
Opdrachtnemer verleent hiertoe toegang tot de plaats waar producten worden geproduceerd of zijn
opgeslagen dan wel waar werkzaamheden worden verricht en verleent medewerking aan de gewenste
keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en
inlichtingen.
4.3
Indien bij keuring, controle of beproeving producten en/of het werk word(en)(t) afgekeurd zal 4Some dit
aan Opdrachtnemer schriftelijk melden onder vermelding van de reden(en) van afkeuren.
Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding of ander vorm van compensatie.
4.4
Goedkeuring van producten en/of het werk ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie of
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit deze Voorwaarden, een overeenkomst of de wet.
Artikel 5 Meer- en minderwerkzaamheden
5.1
4Some kan voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen verzoeken.
5.2
Het verrichten door Opdrachtnemer van meer, minder of andere werkzaamheden dan overeengekomen,
is niet toegestaan en komt niet voor vergoeding in aanmerking zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van 4Some.
5.3
Onder meerwerkzaamheden worden ook materialen bedoeld die niet onder contractuele
werkzaamheden vallen.
5.4
4Some staat de opdrachtnemer toe kleine reparaties uit te voeren en onderhoudsmaterialen te te
verbruiken zonder overleg vooraf tot een bedag van maximaal € 250,- exl. BTW per object. Hiervoor
dient wel een seperate inkooporder te worden opgevraagd.
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Artikel 6 Leveringstermijnen
6.1
Levering door Opdrachtnemer dient binnen de overeengekomen leveringstermijn te geschieden. Zodra
Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
deugdelijk zal plaatsvinden stelt Opdrachtnemer 4Some daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte
onder vermelding van de reden(en) van het niet nakomen.
6.2
De leveringstermijn gaat in op de datum van schriftelijke aanvaarding door 4Some van een aanbieding.
6.3
Door overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim en heeft 4Some recht op schadevergoeding. 4Some heeft in dat geval tevens het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
6.4
Overschrijding door Opdrachtnemer van bestelde hoeveelheden leidt niet tot verschuldigdheid van een
aanvullende vergoeding. Opdrachtnemer is gehouden de teveel geleverde producten op haar kosten
terug te halen.
Artikel 7 Emballage en transport
7.1
Producten worden franco bij 4Some op een door haar aan te wijzen plaats geleverd ongeacht of de
plaats van levering in Nederland gelegen is.
7.2
Levering van producten behelst mede het lossen en opstapelen van de producten op de door 4Some
aangewezen plaats. Indien levering op het terrein van de Opdrachtnemer is overeengekomen behelst
levering mede het laden en opstapelen van de producten in of op het transportmiddel.
7.3
Producten worden geleverd in een voor het overeengekomen vervoer geschikte verpakking welke
voldoet aan alle daarvoor geldende wettelijke regels en normen.
7.4
Levering van producten dient te geschieden tijdens werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
Artikel 8 Acceptatie
8.1
Bij levering van producten en of gereedkomen van het werk heeft 4Some het recht deze te inspecteren.
Het werk en/of geleverde producten worden eerst als opgeleverd/geaccepteerd beschouwt na
schriftelijke goedkeuring door 4Some.
8.2
In het geval van afkeuring respectievelijk afnameweigering zal 4Some Opdrachtnemer hiervan
onverwijld schriftelijk in kennis stellen. De Opdrachtnemer wordt hierbij in de gelegenheid gesteld aan te
tonen dat de desbetreffende producten en of het verrichte werk aan de overeengekomen eisen voldoen,
zulks binnen 10 werkdagen na de op de in dit artikellid bedoelde schriftelijke kennisgeving vermelde
datum dan wel zoveel korter als de voortgang van het werk eist. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor
door 4Some en/of door derden geleden schade.
8.3
Afgekeurde producten zal 4Some te allen tijde ofwel aan Opdrachtnemer terug mogen zenden ofwel
onder zich houden tot de Opdrachtnemer 4Some nadere instructies heeft doen toekomen hoe daarmee
te handelen, alles voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
8.4
Indien 4Some de producten en/of het werk afkeurt kan 4Some aan Opdrachtnemer een nadere termijn
stellen binnen welke levering en/of uitvoering van het werk conform de overeengekomen eisen alsnog
kan geschieden. 4Some heeft bij afkeuring tevens het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding.
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Artikel 9 Eigendom en risico
9.1
De eigendom en het risico van producten en resultaten van diensten gaat op 4Some over op het
moment van oplevering/acceptatie zoals bedoeld in artikel 8. Indien sprake is van vooruit - betaling
terzake door 4Some zal die eigendom overgaan bij vooruit-betaling. In dat geval zal het risico overgaan
op het moment van oplevering/acceptatie zoals bedoeld in artikel 8.
9.2
Indien ten behoeve van Opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen, dan is het
4Some toegestaan de aan haar geleverde producten en/of verrichte diensten verder te verwerken en te
verkopen voor zover in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf gebruikelijk is.
9.3
In geval van onderaanneming zoals bedoeld in artikel 20 gaat de eigendom en het risico van de door
Opdrachtnemer aan 4Some te leveren producten dan wel door haar te verrichten werkzaamheden over
op 4Some op het moment dat het in onderaanneming opgedragen werk is opgeleverd zoals bedoeld in
lid 4 van dit artikel.
9.4
Het in onderaanneming aan Opdrachtnemer opgedragen werk geldt als opgeleverd indien het werk door
Opdrachtnemer aan 4Some ter beschikking is gesteld en door 4Some is goedgekeurd en haar
Principaal het werk als zijnde opgeleverd heeft aanvaard.
Artikel 10 Prijzen
10.1
Alle overeengekomen prijzen, waaronder begrepen de prijzen van na- en bijleveringen, zijn vast en
kunnen niet op welke grond en ten welke titel dan ook worden verhoogd.
10.2
Onder prijsverhoging als bedoeld in het vorige lid wordt ook verstaan prijsverhogingen al dan niet op
basis van een prijsindex, die Opdrachtnemer wil toepassen op grond van gestegen loonkosten, stijging
van belastingen, stijging van materiaalkosten of grondstofkosten, ook als zodanige prijsverhogingen van
overheidswege zijn toegestaan.
10.3
Prijswijzigingen als gevolg van 10.2 dienen ter goedkeuring aan 4Some worden voorgelegd. Wijzigingen
in prijs kunnen alleen tot stand komen door schriftelijke aanvaarding.
Artikel 11 Betaling
11.1
Betaling van facturen geschiedt binnen 60 dagen nadat Opdrachtnemer aan haar verplichtingen heeft
voldaan en door 4Some een factuur is ontvangen die voldoet aan alle wettelijke vereisten en waarvan de
juistheid niet door 4Some wordt betwist.
11.2
In geval van betwisting van een factuur stelt 4Some Opdrachtnemer daarvan binnen dertig dagen na
ontvangst van de factuur schriftelijk op de hoogte onder vermelding van de reden(en) van betwisting.
4Some is bevoegd betaling van een betwiste factuur op te schorten totdat Opdrachtnemer de juistheid
van de factuur deugdelijk heeft aangetoond.
11.3
De opdrachtnemer dient op elke factuur het bijbehorende inkoopordernummer te vermelden. Facturen
zonder vermelding van het inkoopordernummer worden door 4Some niet in behandeling genomen.
11.4
Betaling zal slechts geschieden indien door Opdrachtnemer verrichte diensten respectievelijk de levering
van producten of een gedeelte daarvan waarop een termijnbetaling betrekking heeft, is goedgekeurd en
geaccepteerd door 4Some dan wel wanneer oplevering zoals bedoeld in artikel 9 lid 4 heeft plaats
gevonden.
11.5
4Some is te allen tijde gerechtigd haar schulden aan Opdrachtnemer te verrekenen met haar
vorderingen op Opdrachtnemer en op de met Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen, ook indien de
tegenvordering inmiddels op een derde is overgegaan. 4Some is tevens gerechtigd haar vorderingen op
Opdrachtnemer over te dragen aan een derde.
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Artikel 12 Garantie
12.1
Opdrachtnemer heeft zich deugdelijk op de hoogte gesteld van de eisen en wensen van 4Some,
alsmede van haar organisatie, werkwijze, producten, service niveaus, doelstellingen en overige van
belang zijnde factoren/omstandigheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
12.2
Opdrachtnemer garandeert, zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van overmacht, dat alle
geleverde producten en/of verrichte diensten van goede kwaliteit zijn, vrij van iedere onvolkomenheid in
de gebruikte materialen, compleet en geschikt zijn voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd en voldoen
aan de wettelijke voorschriften en overheidsbepalingen. Daarenboven garandeert Opdrachtnemer dat
alle geleverde producten en/of verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
12.3
Opdrachtnemer garandeert, zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van overmacht, dat uitvoering
van de overeenkomst, waaronder begrepen de inzet van hulppersonen en gebruik van hulpgoederen,
deugdelijk, conform wet en regelgeving, met inachtneming van alle technische en overige eisen en naar
de huidige stand van zaken op het gebied van milieu en techniek is geschied.
12.4
Alle gebreken en onvolkomenheden, die zich tijdens de garantieperiode voordoen, met uitzondering van
die welke het gevolg zijn van normale slijtage, zullen kosteloos en na eerste kennisgeving van de zijde
van 4Some onmiddellijk en volledig door Opdrachtnemer worden hersteld. Eén en ander laat onverlet de
overige rechten van 4Some op vergoeding van kosten, schaden en renten.
12.5
De garantieperiode met betrekking tot producten bedraagt vijf jaar te rekenen vanaf de datum van
acceptatie van deze producten. In geval van onderaanneming garandeert Opdrachtnemer de
deugdelijkheid van geleverde producten en/of verrichte diensten voor een periode van vijf jaar na
oplevering door Opdrachtnemer.
12.6
Indien Opdrachtnemer naar het oordeel van 4Some een gebrek te laat en/of niet behoorlijk hersteld of
herstel van het gebrek geen uitstel kan leiden, staat het 4Some vrij na schriftelijke kennisgeving aan
Opdrachtnemer, het ter zake nodige op kosten van Opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoeren.
De daaruit voortvloeiende schade, gevolgschade (voor derden) uitdrukkelijk daaronder begrepen, is voor
rekening van Opdrachtnemer.
Artikel 13 Toerekenbare tekortkoming en ontbinding
13.1
Indien Opdrachtnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige
overeenkomst met 4Some mocht voortvloeien, is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en
is 4Some gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: - de uitvoering van de
overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten en/of verplichtingen op te schorten,
totdat voldoening aan de verplichtingen door Opdrachtnemer voldoende zeker is gesteld; en/of - de
overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Bij ontbinding door 4Some heeft Opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding, hoe ook
genaamd.
13.2
In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf
van Opdrachtnemer of beslaglegging door derden op de activa van Opdrachtnemer, zullen alle
overeenkomsten met Opdrachtnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij 4Some Opdrachtnemer
binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te
verlangen. In dat laatste geval is 4Some zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Opdrachtnemer voldoende zeker is gesteld.
13.3
Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 13.1 of 13.2 zijn alle vorderingen van
4Some op Opdrachtnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.
13.4
Een ontbinding als bedoeld in dit artikel zal niet tot gevolg hebben dat rechten van 4Some als
neergelegd in één der artikelen van deze Voorwaarden eindigen.
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Artikel 14 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
14.1
4Some heeft het recht om zonder enige nadere aansprakelijkheid een onmiddellijk uitstel van
verzending, levering van producten en/of verrichting van diensten te vorderen of de (uitvoering van de)
overeenkomst geheel of gedeeltelijk (op te schorten of) te ontbinden wanneer zulk een uitstel
(opschorting) of ontbinding noodzakelijk dan wel gerechtvaardigd is geworden ten gevolge van elke van
de wil van 4Some onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens
Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar
verplichtingen in redelijkheid niet van 4Some kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
14.2
Tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen,
stagnatie of andere problemen bij de productie of uitvoering van werkzaamheden door 4Some bij derden
en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie,
alsmede het ontbreken van enige, van overheidswege te verkrijgen, vergunning.
14.3
In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als
4Some als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
14.4
4Some zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte
stellen.
Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring
15.1
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor ieder nadeel, kosten, schade, van welke aard dan ook,
gevolgschade (voor derden) daaronder uitdrukkelijk begrepen, toegebracht aan 4Some, haar personeel
of derden voortvloeiende uit de uitvoering van of verband houdende met een overeenkomst, uit welke
hoofde dan ook, bijvoorbeeld, maar niet daartoe beperkt, de schade die het gevolg is van de in art 12 en
13 bedoelde tekortkomingen.
15.2
Opdrachtnemer zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en
verzekerd houden. Na een daartoe strekkend verzoek zal Opdrachtnemer 4Some onverwijld inzage
verlenen in de polis, de betalingsbewijzen van de premies en (toekomstige vorderingen inzake)
uitkeringen of verzekeringsgelden overdragen aan 4Some.
15.3
Opdrachtnemer zal 4Some vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen
aanspraken van Principaal, van welke aard of uit welke hoofde dan ook.
15.4
Een eventuele aansprakelijkheid van 4Some uit welke hoofde dan ook is beperkt per
schadetoebrengende gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis.
Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten
16.1
Alle van 4Some afkomstige, alsmede de door Opdrachtnemer in opdracht van 4Some gemaakte,
tekeningen, schema's, modellen, berekeningen, ontwerpen, software etc. (nader te noemen
"documentatie") zijn eigendom van 4Some, terwijl de intellectuele eigendomsrechten bij 4Some
berusten. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om deze documentatie te gebruiken, te kopiëren of in
enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven. Opdrachtnemer dient alle
documentatie op eerste verzoek van 4Some binnen 24 uur na een gedaan verzoek aan 4Some te
retourneren.
16.2
Indien Opdrachtnemer het bepaalde in artikel 16.1 overtreedt is Opdrachtnemer aan 4Some een zonder
rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete verschuldigd van 45.000 euro per overtreding,
onverminderd de overige aan 4Some toekomende rechten.
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Artikel 17 Overdracht van rechten en verplichtingen, uitvoering door derden
17.1
Het is 4Some toegestaan de in enige overeenkomst met Opdrachtnemer omschreven rechten en
verplichtingen aan derden over te dragen. Opdrachtnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of
verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van 4Some.
17.2
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de overeenkomst of een deel daarvan door derden te laten
uitvoeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Some. In geval van uitvoering van de
overeenkomst door derden blijft Opdrachtnemer aansprakelijk voor de uitvoering van deze
overeenkomst.
Artikel 18 Inzet en vervanging personeel
18.1
Al het door Opdrachtnemer ingezette personeel staat onder direct toezicht en verantwoordelijkheid van
Opdrachtnemer. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet steeds een namens Opdrachtnemer
verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn. Zijn naam alsmede de namen van de door
Opdrachtnemer op het werk tewerkgestelde personen, dienen bekend te zijn bij 4Some en de
bouwdirectie ter plaatse.
18.2
Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een overeenkomst uitsluitend eigen personeel inzetten.
Vervanging van personeel tijdens de uitvoering van een overeenkomst door Opdrachtnemer, is niet
toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Some.
18.3
Zodra 4Some van mening is dat door Opdrachtnemer ingezet personeel niet (meer) of niet goed voldoet
aan de vereiste kwalificaties dan wel niet bereid of in staat is de werkzaamheden naar behoren te
verrichten is Opdrachtnemer op eerste verzoek van 4Some gehouden voor vervanging zorg te dragen.
18.4
Vervanging van personeel kan alleen plaats vinden indien het vervangend personeel tenminste
gelijkwaardig is qua opleiding, ervaring en deskundigheid aan het oorspronkelijk ingezette personeel.
Inwerkkosten en daarmee verband houdende kosten kunnen door Opdrachtnemer niet aan 4Some in
rekening worden gebracht. Vervanging van personeel mag de continuïteit van de uitvoering van de
overeenkomst niet hinderen.
Artikel 19 Vertrouwelijkheid
19.1
Opdrachtnemer garandeert dat hij tegenover derden geheimhouding zal betrachten met betrekking tot
alle door 4Some als vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens en aangelegenheden waarvan zijn
personeel of door hem ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van een
overeenkomst kennis nemen. Geheimhouding dient ook betracht te worden voor gegevens en
aangelegenheden waarvan Opdrachtnemer de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan begrijpen, zonder dat
de vertrouwelijkheid expliciet is aangegeven.
19.2
Indien Opdrachtnemer het bepaalde in lid 1 van dit artikel overtreedt, verbeurt Opdrachtnemer ten
behoeve van 4Some een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete van 50.000,- euro per
overtreding, onverminderd de overige aan 4Some toekomende rechten.
Artikel 20 Onderaanneming
20.1
Ingeval de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst betrekking heeft op werkzaamheden welke door
Opdrachtnemer in onderaanneming worden uitgevoerd is het in dit artikel en artikel 21 bepaalde mede
van toepassing.
20.2
Opdrachtnemer verklaart er zich volledig mee bekend dat de overeenkomst betrekking heeft op en direct
in verband staat met een door 4Some met Principaal gesloten overeenkomst. In dit verband verklaart
Opdrachtnemer volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van de tussen 4Some en Principaal gesloten
overeenkomst, in het bijzonder van het bestek en de voorwaarden.
20.3
Indien een overeenkomst tussen 4Some en Principaal verplichtingen oplegt aan 4Some, worden deze
verplichtingen overeenkomstig opgelegd aan Opdrachtnemer en zijn van overeenkomstige toepassing
op en maken deel uit van een overeenkomst, voor zover in een overeenkomst geen andersluidende
bepalingen of bedingen zijn opgenomen.
20.4
Opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, welke 4Some
krachtens de door haar gesloten overeenkomst met Principaal behoort na te leven en in acht te nemen.
Opdrachtnemer zal deze wettelijke en andere voorschriften naleven en in acht nemen.
20.5
Opdrachtnemer zal zich onthouden van het doen van mededelingen aan Principaal over de inhoud van
enige, huidige of voormalige, samenwerking tussen Opdrachtnemer en 4Some dan wel over de inhoud
van een overeenkomst.
20.6
Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot het aangaan van een overeenkomst, ongeacht het onderwerp van
deze overeenkomst, met Principaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Some.
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20.7

Indien Opdrachtnemer het bepaalde in de artikelen 20.5 of 20.6 overtreedt is Opdrachtnemer aan
4Some een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete verschuldigd van 45.000 euro per
overtreding.

Artikel 21 Uitvoering werkzaamheden
21.1
Opdrachtnemer is verplicht uitsluitend door of namens 4Some gegeven orders en aanwijzingen op te
volgen.
21.2
Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan 4Some zijn Principaal en/of directie van het werk
verzoeken diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan Opdrachtnemer te geven, waaraan de laatste
alsdan gehouden is. Van het hiervoor bedoelde verzoek doet 4Some schriftelijk mededeling aan
Opdrachtnemer.
21.3
Opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de arbeidsinspectie alsmede van de
eventueel door 4Some ingeschakelde adviseur ter zake van de organisatie van de objectlocatie, onder
andere voor wat betreft opslag en veiligheid van materiaal en de uit te voeren werkzaamheden.
21.4
Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel krachtens CAO
voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vrije dagen gelden ook voor Opdrachtnemer en
zijn personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren op het werk. 4Some is niet aansprakelijk voor door
Opdrachtnemer dientengevolge geleden schade en/of door haar gemaakte kosten.
21.5
De door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/leveranties dienen binnen de op de objectlocatie
geldende werktijden te geschieden.
21.6
Bezoeken voor zover deze niet direct door ons zijn opgedragen, dienen altijd van tevoren bij ons te
worden aangemeld. Kosten als gevolg van ongeplande bezoeken zijn voor rekening van de
opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient zich altijd aan- en af te melden bij de genoemde
contactpersoon.
21.7
De opdrachtnemer dient na ieder bezoek het ter plaatse aanwezige logboek in te vullen
21.8
De werkbonnen en/of rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden dient door de opdrachtnemer
binnen één maand na uitvoering van de werkzaamheden aan 4Some te zijn verstrekt.
Artikel 22 Wet op de Ketenaansprakelijkheid
22.1
Voor zover op een overeenkomst de Wet op de Ketenaansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 34 of
35 Invorderingswet 1990 of in de artikelen 16a en 16b Coördinatiewet Sociale Verzekeringen van
toepassing kan zijn, gelden de navolgende bijzondere verplichtingen voor Opdrachtnemer.

22.2

22.3

a. Het beschikken over en op verzoek van 4Some tonen van:
- een deugdelijk bewijsstuk dat Opdrachtnemer is ingeschreven bij een uitvoeringsinstelling;
- een vestigingsvergunning voor zover deze is vereist;
- een bewijs van inschrijving in het Handelsregister;
- een originele G-rekening overeenkomst voor zover deze is vereist met opgave van de instelling waar
deze wordt aangehouden;
- een opgave vermeldende het omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer.
b. Iedere keer op verzoek van 4Some en/of op eigen initiatief van Opdrachtnemer minimaal éénmaal per
kwartaal een verklaring te tonen inzake het betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging, alsmede een
verklaring te tonen inzake de afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen zoals bedoeld in
de in het kader van de Wet op de Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen.
4Some heeft steeds het recht door Opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies sociale
verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Opdrachtnemer op grond van de Wet op de
Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens
G-rekening in de zin van de Wet op de Ketenaansprakelijkheid, of rechtstreeks aan de betrokken
Bedrijfsvereniging, c.q. de ontvanger der Directe Belastingen te voldoen.
In het in het vorige lid bedoelde geval is 4Some van haar (betalings)verplichtingen jegens
Opdrachtnemer gekweten.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen
23.1
Op alle aanvragen, mededelingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van
4Some is het Nederlands recht van toepassing.
23.2
Een geschil is aanwezig, indien een van beide partijen zulks schriftelijk te kennen geeft onder summiere
opgave van hetgeen naar oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Ieder geschil tussen
partijen ter zake van een aanbieding of overeenkomst en alle daarmee samenhangende handelingen
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en/of daaruit voortvloeiende afspraken zal bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.
Partijen kunnen evenwel arbitrage overeenkomen.
Artikel 24 Overige voorwaarden
24.1
Nietigheid van een van de bepalingen in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua
inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige bepalingen overeenkomen.
24.2
Indien 4Some met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer
(rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van verbintenissen, die voor hen
uit die overeenkomst voortvloeien.
24.3
Het nalaten door 4Some om binnen een in de overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige
bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij 4Some
uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.
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