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Overige bepalingen opdrachtbon – versie november 2012: 

 

 

• Alle bepalingen, omschrijvingen en voorwaarden van de besteksregeling, geldend tussen de 

aannemer en zijn principaal, zijn op deze opdracht van toepassing, voorzover daarvan bij deze niet 

wordt afgeweken. Deze regeling ligt ten onze kantore voor de onderaannemer desgewenst ter 

inzage. Waar in voorgenoemde gegevens het woord “(hoofd)aannemer” respectievelijk 

“leverancier” of “onderaannemer” staat geschreven en dit kennelijk betrekking heeft op uw 

werkzaamheden, dient u uw bedrijfsnaam te lezen. 

 

• Eventueel door de onderaannemer eerder van toepassing verklaarde algemene voorwaarden 

worden hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen. Uitsluitend deze overige bepalingen zijn op 

onderhavige overeenkomst van toepassing. 

 

• De onderaannemer is aansprakelijk voor schaden, diefstal, waardevermindering en dergelijke van 

zijn materialen en materieel, alsook voor schaden door de onderaannemer aan de aannemer en 

aan derden toegebracht. Schaden, door derden aan de onderaannemer berokkend, dient de 

onderaannemer zelf rechtstreeks op deze derden te verhalen.  

 

• De onderaannemer is meeverzekerd onder CAR-polis van de aannemer. Met terzijdestelling van 

hetgeen hieromtrent eventueel in het bestek of anderszins met de opdrachtgever is 

overeengekomen, zal de aannemer de onderaannemer uitsluitend toegang tot zijn CAR-polis 

verlenen voor schade aan het aan de onderaannemer opgedragen werk [of de daarvoor 

bestemde materialen] en voor de zaken die de onderaannemer ter uitvoering van de opgedragen 

werkzaamheden daadwerkelijk in bewerking heeft indien en voor zover de onderaannemer 

hiervoor zelf niet verzekerd is of zou zijn geweest indien deze clausule niet had bestaan. Het eigen 

risico is ten alle tijden voor rekening van de onderaannemer. 

 

• De onderaannemer dient de aannemer te vrijwaren voor alle schade die verband houdt met de 

opgedragen werkzaamheden. 

 

• Levering van materiaal c.q. uitvoering van werkzaamheden zal geschieden conform de prestatie-

eisen van het Bouwbesluit. Verticaal en horizontaal transport materiaal en materieel 

onderaannemer is voor rekening van onderaannemer.  

 

• U vrijwaart ons als uw opdrachtgever voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van niet tijdig 

of niet correct nakomen van de in het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden opgenomen 

verplichtingen. 

 

• U overlegt een rechtsgeldige garantieverklaring welke is ondertekend en voorzien van uw 

bedrijfsstempel ten aanzien van de door u geleverde goederen c.q. werkzaamheden. 

 

• Geschillen: Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als 

zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten 

die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen aannemer en onderaannemer mochten ontstaan, worden 

beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst tussen de aannemer en diens opdrachtgever is 

voorzien ten aanzien van eventuele geschillen tussen de aannemer en diens opdrachtgever. 

 

Aanvullende eisen ten behoeve van levering c.q. productie van materialen : 

 

• Levering op keur van zowel bovengenoemde opdrachtgever als van ons franco werk.  Het risico 

voor de te leveren goederen, onder meer dat van vervoer en breuk, is voor uw rekening totdat de 

definitieve keur op het werk heeft plaatsgevonden. 

 

• U verschaft zowel onze opdrachtgever als ons het recht van vrije toegang tot uw bedrijf, teneinde 

het productieproces en de opslag te beoordelen en de producten te kunnen controleren. 

Bezoeken kunnen geschieden zonder voorafgaande aankondiging, die u overigens niet ontheffen 

van uw verantwoordelijkheid en garantie. 
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Aanvullende eisen ten behoeve van werk in onder aanneming : 

 

• Eventuele uitbestedingen aan derden mogen slechts plaatsvinden in overleg met en na 

goedkeuring van de opdrachtgever en ons. Derden welke door u worden ingezet zonder onze 

schriftelijke toestemming vallen buiten de door ons afgesloten verzekeringen. 

 

• Het opruimen en afvoeren van afval/ uitval / verpakkingsmaterialen voortkomend uit de aan u 

opgedragen werkzaamheden en / of leveringen geschiedt door en voor uw rekening en is 

begrepen in het totaalbedrag van deze opdracht 

 

• In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Verleggingsregeling zijn de navolgende 

punten van toepassing: 

o U dient ons ieder kwartaal de verklaringen inzake betalingsgedrag sociale 

verplichtingen en nakoming fiscale verplichtingen te doen toekomen. 

o De eindafrekening dient vergezeld te gaan van een gespecificeerde 

urenverantwoording. 

o Eisen ten aanzien van de factuur: 

� Vermelden van “BTW verlegd”. 

� Vermelden van het loondeel (bedrag). 

� Vermelden van het G-Rekeningnummer en het bedrag 

 

• Indien de onderneming niet in nederland geregistreerd is dient voor iedere werknemer een 

geldige E-101 [detacheringsverklaring] overlegd te worden. Deze verklaring dient 

projectgebonden te zijn.  

 

Aanvullende eisen inzake Rookbeleid Eijkerbouw: 

 

Rookbeleid Eijkerbouw: 
1. Gebouwen Aan de Fremme: er geldt in alle gebouwen van Eijkerbouw BV een algemeen 

rookverbod. Roken wordt uitsluitend toegestaan in de buitenlucht. 

2. Auto’s en schaftgelegenheden: er geldt in alle auto’s en schaftgelegenheden van 

Eijkerbouw BV een algemeen rookverbod. Roken wordt uitsluitend toegestaan in de 

buitenlucht. 

3. Op locatie nieuwbouw > roken wordt uitsluitend toegestaan in de buitenlucht. 

4. Op locatie verbouw > roken wordt uitsluitend toegestaan in de buitenlucht tenzij de 

opdrachtgever hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. 

 

Handhaving van het rookbeleid: u bent als directie verantwoordelijk voor de naleving en handhaving 

van het rookbeleid. U bent dan ook verplicht dit rookbeleid aan uw medewerkers kenbaar te maken. 

 

Sancties: overtreding van het rookbeleid zal niet worden getolereerd. Indien het rookbeleid door u of 

een medewerker van u wordt genegeerd, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen. De 

genomen maatregelen zullen schriftelijk worden vastgelegd en bevestigd aan uw bedrijf. U kunt zich 

door deze op te leggen maatregelen niet beroepen op een latere opleverdatum of vergoeding van te 

maken kosten. 

 

Mocht Eijkerbouw BV een boete opgelegd krijgen dan zal terzake van deze overtreding de boete op 

de overtreder worden verhaald. 

 

 

 

Opgemaakt te Margraten d.d. november 2012.  

 


