WAVIN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN - 2017
I.

ALGEMEEN DEEL

1. Toepasselijkheid en definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met, evenals elke aanbieding of offerte
van wederpartij (hierna “Opdrachtnemer”) die ziet op verkoop, dienstverlening, aanneming van werk, en/of
enige andere prestatie aan of ten behoeve van Wavin B.V., dan wel een tot de Wavin groep behorende
vennootschap of deelneming (hierna “Wavin”), elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)
handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst (hierna “Overeenkomst”). Verwijzing
naar de Overeenkomst houdt tevens een verwijzing in naar deze algemene inkoopvoorwaarden (hierna
“Voorwaarden”).
1.2 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 1) Producten: alle zaken die Opdrachtnemer ter uitvoering van
een Overeenkomst aan Wavin levert of laat leveren inclusief eventueel bijbehorende ontwerpen, tekeningen
en modellen. Verwijzing naar Producten kan in het voorkomende geval tevens verwijzing naar bijbehorende
Diensten omvatten; 2) Diensten: alle werkzaamheden als bedoeld in artikel 7:400 BW, die Opdrachtnemer
tegen vergoeding of om niet, in opdracht van Wavin verricht of laat verrichten, zoals het verstrekken van
(technische) adviezen, ontwerpen of berekeningen, administratieve of consultancy diensten, etc.; 3) Werk: alle
werken van stoffelijke aard als bedoeld in artikel 7:750 BW die Opdrachtnemer in opdracht van Wavin tot stand
brengt of laat brengen; 4) Prestaties: alle prestaties die Opdrachtnemer in de uitvoering van de Overeenkomst
aan Wavin levert of laat leveren zoals Producten, Diensten, en/of Werken in welke vorm dan ook en/of de
resultaten daarvan en/of alle daartoe noodzakelijke activiteiten voor de gehele uitvoering van de
Overeenkomst. Referentie naar ‘beëindiging’ van de Overeenkomst door Wavin omvat zowel opzegging als
(buitengerechtelijke) ontbinding, dit ter Wavin’s keuze tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of
overeengekomen en zonder beperking van enig overig recht van Wavin in dat verband.
2. Totstandkoming
2.1 Aanvragen voor een offerte binden Wavin niet, maar zijn een uitnodiging tot het uitbrengen van een offerte.
De offerte blijft minimaal dertig kalenderdagen geldig. Eventuele kosten verbonden aan het uitbrengen van
een offerte vergoedt Wavin niet.
2.2 De Opdrachtnemer dient Wavin als er sprake is van kennelijke fouten, onvolledigheid van of tegenstrijdigheid
in de opdracht (Overeenkomst), hierover te informeren voordat de Opdrachtnemer overgaat tot uitvoering of
levering daarvan. De gevolgen van het nalaten daarvan, komen geheel voor rekening en risico van
Opdrachtnemer.
2.3 Wavin is niet verplicht om de Overeenkomst aan te gaan met de laagst aanbiedende partij. Ook hoeft Wavin
geen informatie te geven over het al dan niet aangaan van een Overeenkomst met andere partijen dan
Opdrachtnemer. Alle door Wavin aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie dient, indien er geen
Overeenkomst tot stand komt, op eerste verzoek kosteloos aan Wavin te worden geretourneerd.
2.4 Een Overeenkomst komt alleen tot stand als Wavin een aanbod aanvaardt door een schriftelijke bevestiging
daarvan.
2.5 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet
van toepassing.
3. Prestatie
3.1 De door de Opdrachtnemer te leveren Prestatie moet voldoen aan:
a. de beschrijving en/of de specificatie volgens de Overeenkomst;
b. de redelijke verwachtingen die Wavin mag hebben van (onder meer) de eigenschappen, kwaliteit en/of
betrouwbaarheid uit hoofde van (onder meer) productvoorschriften,goed vakmanschap, deze Voorwaarden,
de Overeenkomst en de beschrijving(en) in de betreffende aanbieding of offerte;
c. de eisen en het vakmanschap die voor de relevante branche gelden;
d. het door Wavin afgegeven of goedgekeurde tijdschema en/of uitvoeringsschema;
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e.
f.

de eis dat de door de Opdrachtnemer in te schakelen personen voor hun taak geschikt zijn;
de eis dat (het verkrijgen van) vergunningen zijn inbegrepen zoals vereist voor de uitvoering van de
Overeenkomst;
g. de eis dat de voor de uitvoering van de Overeenkomst te verrichten teken- en andere voorbereidende
werkzaamheden en/of ontwikkelwerkzaamheden zijn inbegrepen.
3.2 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan (rechtstreekse) Overeenkomsten aan te gaan met de
opdrachtgever(s) (klanten) van Wavin met betrekking tot de Producten of daaraan gelieerde diensten en
producten.
3.3 Opdrachtnemer conformeert zich aan de meest recente versie van de Wavin Supplier Code of Conduct welke
is gepubliceerd op www.wavin.com. Op eerste verzoek zal Wavin een versie toesturen.
3.4 Opdrachtnemer stemt ermee in en verbindt zich ertoe dat hij in verband met de Overeenkomst in
overeenstemming handelt met alle toepasselijke wetten, reglementen, verordeningen, toepasselijke (lokale)
overheidsvoorschriften onder meer op het gebied van anti-omkoping (anti-bribery) en anti-witwaspraktijken
(anti-money laundering).
4. Levertermijnen
4.1 De overeengekomen termijnen met betrekking tot (delen van) de door Opdrachtnemer te verrichten Prestaties
zijn bindend. Opdrachtnemer verkeert bij overschrijding daarvan automatisch in verzuim zonder dat daartoe
een ingebrekestelling is vereist.
4.2 Voor iedere kalenderdag dat de hierboven bedoelde termijnen worden overschreden, is de Opdrachtnemer
een direct opeisbare boete van 0,5% van de overeengekomen totale som verschuldigd aan Wavin met een
maximum van 10%, onverminderd het recht van Wavin op vergoeding van de werkelijke schade volgens de
wet.
4.3 De Opdrachtnemer is steeds verplicht om Wavin tijdig, en in alle gevallen binnen 24 uur nadat dit
Opdrachtnemer bekend wordt of nadat dit redelijkerwijs te voorzien is, adequaat en schriftelijk te informeren
over de overschrijding van de levertijd. Voor de uitvoering van de Overeenkomst in deelleveringen is
voorafgaande schriftelijke toestemming van Wavin vereist. De Opdrachtnemer is verplicht om, als Wavin dit
wenst, een schriftelijke productie- of uitvoeringsplanning te geven en/of medewerking te verlenen aan
voortgangscontrole.
5. Wijzigingen, meerwerk, minderwerk
5.1 Wavin is gerechtigd de omvang en de aard van de te leveren Prestaties binnen redelijke marges te wijzigen. De
Opdrachtnemer dient de daartoe noodzakelijke wijzigingen tijdig, en in ieder geval binnen 8 kalenderdagen na
het verzoek, schriftelijk aan Wavin te melden. De Opdrachtnemer verplicht zich daarnaast de door Wavin
verlangde wijzigingen in bijvoorbeeld tekeningen, modellen, instructies, specificaties en werkzaamheden
zonder vertraging uit te voeren, ook als er geen overeenstemming is bereikt over de eventuele extra kosten.
5.2 Als een in lid 1 bedoelde wijziging naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs en/of de termijnen, zal de Opdrachtnemer voordat de wijziging wordt doorgevoerd
Wavin hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren maar in alle gevallen uiterlijk binnen 8
kalenderdagen na het verzoek daartoe of zoveel eerder als Wavin expliciet als reactietermijn kenbaar heeft
gemaakt bij zo’n verzoek tot wijziging. Als Wavin deze door Opdrachtnemer gemelde gevolgen voor de prijs,
de werkzaamheden of termijnen onredelijk vindt, heeft Wavin het recht de wijziging te herroepen of de
Overeenkomst op te zeggen tenzij dit gelet op de omstandigheden evident onredelijk zou zijn. Een opzegging
op grond van dit lid geeft geen van de partijen recht op vergoeding van enige schade.
5.3 Indien Opdrachtnemer geen gevolgen heeft gemeld zoals bedoeld in lid 2, wordt Opdrachtnemer geacht met
de verzochte wijziging(en) akkoord te zijn en vervalt het recht op eventuele compensatie van meerwerk in
verband daarmee. In geval van minderwerk is Wavin steeds gerechtigd tot vermindering van de betreffende
prijs naar rato.
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6. Prijs
6.1 De overeengekomen prijs is vast en bindend. De prijs kan niet worden verhoogd als gevolg van wijzigingen in
omstandigheden en factoren die niet aan Wavin toerekenbaar zijn zoals valutakoersen, vrachttarieven, in- of
uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en overige belastingen, prijzen van grondstoffen of halffabricaten, lonen
en andere door de Opdrachtnemer aan derden verschuldigde prestaties.
6.2 De prijs wordt mede geacht te omvatten, behoudens door Opdrachtnemer te leveren tegenbewijs:
a. invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen (met uitzondering van omzetbelasting);
b. leges en alle andere heffingen of kosten die gemaakt worden bij het aanvragen van voor de Prestatie vereiste
vergunningen;
c. vergoedingen voor het gebruik van intellectuele en industriële eigendomsrechten, inclusief eventuele
software;
d. alle kosten die verband houden met of voortvloeien uit het verrichten van de overeengekomen Prestatie;
e. de kosten van verpakking, vervoer, opslag, verzekering, premies, installatie en inbedrijfstelling ter plaatse. Dit
geldt ook voor de door Wavin ter beschikking gestelde goederen in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst;
f.
alle andere kosten die door de Overeenkomst of deze Voorwaarden ten laste van de Opdrachtnemer komen;
g. alles wat nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst rekening houdend met de geldende normen,
voorschriften en de eisen van goed vakmanschap, ook indien die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn
genoemd.
7. Facturering en betaling
7.1 De Opdrachtnemer factureert de door Wavin verschuldigde bedragen niet eerder dan op de datum van
aflevering van de Prestaties of de datum waarop de Prestatie door Wavin is geaccepteerd. Bij volledige en
correcte uitvoering van de Overeenkomst voldoet Wavin het gefactureerde bedrag binnen zestig dagen na
ontvangst van de factuur en akkoordbevinding daarvan. Betaling houdt geen acceptatie in van de Prestaties en
ontslaat Opdrachtnemer niet van enige verplichting jegens Wavin.
7.2 Als de gegevens die de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Wavin (periodiek) moet
overleggen en/of de overeengekomen zekerheden niet of niet injuiste vorm zijn ontvangen, mag Wavin de
betaling van facturen opschorten. Hetzelfde geldt als de in lid 6 genoemde bescheiden ontbreken of niet
ondertekend zijn.
7.3 Wavin is gerechtigd tot het verrekenen met bedragen die Wavin van de Opdrachtnemer kan vorderen.
7.4 Facturen die Wavin later ontvangt dan zes maanden na aflevering van de Producten of de datum dat de
Prestatie door Wavin is geaccepteerd, worden niet geaccepteerd. Door het enkele verloop van die periode
vervalt het recht van de Opdrachtnemer op betaling daarvan.
7.5 Indien Wavin gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtnemer onvoldoende solvabel is om de
overeengekomen Prestaties volledig te leveren, is Wavin gerechtigd betaling op te schorten totdat de
Overeenkomst geheel is nagekomen of totdat voor de nakoming afdoende borg is gesteld door een solvabele
partij, ter uitsluitende beoordeling van Wavin.
7.6 De Opdrachtnemer vermeldt op de gedagtekende en genummerde facturen in ieder geval onderstaande
gegevens duidelijk en overzichtelijk. Als deze ontbreken, kan iedere betalingsverplichting van Wavin worden
opgeschort totdat deze informatie alsnog correct wordt vermeld:
a. het contractnummer (inkoopnummer) van Wavin en dat van de Opdrachtnemer dat op de Overeenkomst
betrekking heeft;
b. de naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtnemer;
c. het tijdvak en de verrichte Prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
d. vermelding van de “verleggingsregeling BTW” indien deze op de Overeenkomst van toepassing is. Hetzelfde
geldt voor het bedrag van de omzetbelasting;
e. completebankgegevens van Opdrachtnemer;
f.
de loonkosten, indien van toepassing;
g. de door Wavin afgetekende bevestigingsbon en/of tijdverantwoordingsstaten;
h. KvK nummer en BTW nummer van de Opdrachtnemer.
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7.7 Als Wavin rente is verschuldigd aan Opdrachtnemer, is deze rente enkelvoudig en gelijk aan het zesmaands
Euribor verhoogd met een opslag van 100 basispunten. Het gaat hierbij om het éénmaands percentage dat
geldig is op de vervaldag van de factuur. Rente op rente wordt niet vergoed.
7.8 Bij overschrijding van een betalingstermijn of niet-betaling van een factuur door Wavin, is Opdrachtnemer niet
gerechtigd diens overeengekomen Prestaties te beëindigen of op te schorten.
8. Informatieplicht, controle, goedkeuring en toestemming
8.1 De Opdrachtnemer meldt Wavin onverwijld en schriftelijk iedere omstandigheid die de nakoming van de
Overeenkomst waarschijnlijk zal beïnvloeden of verhinderen. Wavin is gerechtigd om naar diens redelijke
oordeel op kosten van de Opdrachtnemer, noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen en/of wijziging
van de Overeenkomst te verlangen ter voorkoming van nadelen of schade als gevolg daarvan. Ook kan Wavin
de Overeenkomst op deze grond beëindigen. Het bovenstaande geldt ook als Wavin op andere redelijke
gronden een dergelijke omstandigheid vermoedt.
8.2 Wavin heeft het recht maar niet de plicht, om de wijze van uitvoering door Opdrachtnemer van de
Overeenkomst te controleren. Wavin mag met dit doel alle redelijke maatregelen treffen die Wavin nodig acht
zoals inspectie van de plaatsen waar de prestatie geheel of gedeeltelijk wordt verricht (al dan niet vergezeld
van deskundigen) en (accountants) controle van de boekhouding van de Opdrachtnemer met betrekking tot de
uitvoering van de Overeenkomst.
9. Tekortkoming
9.1 Iedere tekortkoming in de (tijdige) nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer geeft Wavin het
recht de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of
gedeeltelijk te beëindigen of betalingsverplichtingen op te schorten of uitvoering van de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Wavin daarbij tot enige schadevergoeding gehouden is,
onverminderd eventuele aan Wavin verder toekomende rechten waaronder begrepen het recht van Wavin op
volledige schadevergoeding.
10. Gebreken en garantie
10.1 Eventuele gebrekkige Prestaties worden onverwijld hersteld voor rekening van Opdrachtnemer of door
Opdrachtnemer opnieuw uitgevoerd of geleverd vrij van gebreken, onverminderd het recht van Wavin op
schadevergoeding en overige compensatie volgens de wet. In geval van niet-nakoming hiervan door
Opdrachtnemer heeft Wavin het recht dit herstel of het opnieuw leveren of uitvoeren aan derden uit te
besteden op kosten van Opdrachtnemer. Als binnen de wettelijke verjaringstermijn de geleverde Producten of
het resultaat van de uitgevoerde Prestaties geheel of gedeeltelijk tenietgaan of niet geschikt blijken te zijn voor
het doel waarvoor deze zijn bestemd, wordt dit behoudens door Opdrachtnemer te leveren tegenbewijs,
aangemerkt als het gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
10.2 Een eventueel overeengekomen garantie blijft zonder effect met betrekking tot enig recht van Wavin op grond
van de wet in het geval van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Indien de
Opdrachtnemer tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, heeft Wavin in spoedgevallen, zoals
bijvoorbeeld waarbij herstel van het gebrek redelijkerwijs geen uitstel kan lijden, of indien redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat de Opdrachtnemer niet (tijdig) of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan
of zal zorgdragen, het recht om in die gevallen het herstel of de correcte uitvoering op kosten van de
Opdrachtnemer uit te (laten) voeren. Of er sprake is van spoed is uitsluitend ter redelijke beoordeling van
Wavin. In de hier bedoelde gevallen wordt verzuim geacht te zijn ingetreden ook zonder ingebrekestelling.
Indien zo’n spoedsituatie achteraf niet aanwezig bleek te zijn, laat dat de werking van deze bepaling onverlet.
10.3 Wanneer Wavin van mening is dat zij redelijkerwijs maatregelen moet nemen om verdere schade te voorkomen
(bijvoorbeeld door middel van een terughaal actie) is Wavin gerechtigd de kosten daarvan de verhalen op
Opdrachtnemer.
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11. Opschorting
11.1 Wavin is gerechtigd de Opdrachtnemer te verplichten de uitvoering van de Overeenkomst om Wavin
moverende redenen voor de duur van een door Wavin te bepalen termijn op te schorten. Wavin zal de
werkelijke door de Opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte directe en redelijke kosten als gevolg daarvan,
vergoeden tenzij de opschorting te wijten is aan Opdrachtnemer. Verdere schadevergoeding of overige
compensatie is uitgesloten.
11.2 De Opdrachtnemer is verplicht de uit zo’n opschorting voortvloeiende kosten zoveel mogelijk te beperken door
passende maatregelen te nemen.
12. Beëindiging van de Overeenkomst
12.1 Onverminderd hetgeen met betrekking tot (tussentijdse) opzegging elders is bepaald, mag Wavin de
Overeenkomst op elk moment per direct beëindigen in de volgende gevallen:
a. als de Opdrachtnemer of degene die zich voor de verplichtingen van Opdrachtnemer garant heeft gesteld of
zekerheid heeft verstrekt, voorlopige surséance van betaling aanvraagt. Hetzelfde geldt als de Opdrachtnemer
in staat van faillissement wordt verklaard, vrijwillig of onvrijwillig in liquidatie treedt, substantiële
bedrijfsactiviteiten staakt, een besluit neemt tot liquidatiestaking, of aanvraag van faillissement of surseance
van betaling doet;
b. als er veranderingen zijn aangaande de aandeelhouders van de Opdrachtnemer, voor zover dit naar het
redelijke oordeel van Wavin een aanmerkelijke verzwaring van risico’s voor Wavin meebrengt;
c. als ten laste van de Opdrachtnemer beslag wordt gelegd of als de vermogensbestanddelen van de
Opdrachtnemer met beslag of andere gerechtelijke maatregelen worden bedreigd;
d. Opdrachtnemer betrokken is bij enige frauduleuze, bedrieglijke en/of illegale activiteiten;
e. Wavin gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Opdrachtnemer op negatieve wijze de reputatie,
goede naam of goodwill van Wavin of Wavin producten, beinvloedt. Een ingebrekestelling is in die gevallen
niet vereist en verzuim wordt geacht te zijn ingetreden.
12.2 Wavin is gerechtigd, naast de eventueel in de Overeenkomst specifiek genoemde gevallen, de Overeenkomst
op ieder moment zonder opgaaf van redenen tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn
van drie (3) maanden.
13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de door de Opdrachtnemer te leveren Producten en
Diensten kunnen worden uitgeoefend, waaronder octrooirechten en in voorkomende gevallen de benodigde
software, berusten uitsluitend bij Wavin indien die Producten ten behoeve van Wavin zijn ontwikkeld of indien
die zijn geproduceerd volgens Wavin specificaties en/of aanwijzingen. Deze rechten worden, op grond van deze
Voorwaarden en/of de Overeenkomst bij voorbaat kosteloos aan Wavin overgedragen.
13.2 De Opdrachtnemer staat er voor in dat de te leveren Producten en Diensten geen inbreuk maken op rechten
van intellectuele eigendom of enig ander absoluut recht van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart Wavin van
alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op enige (beweerde) inbreuk op zodanige rechten en vergoedt
Wavin alle als gevolg daarvan geleden schade en de kosten van verdediging tegen zo’n aanspraak.
13.3 Als de in lid 1 bedoelde overdracht niet mogelijk is, verleent de Opdrachtnemer Wavin een wereldwijde,
exclusieve en niet-opzegbare licentie met recht op sublicentieverlening op zulke rechten van intellectuele
eigendom met betrekking tot de door de Opdrachtnemer te leveren Producten of Diensten. De vergoeding van
deze licentie is bij de overeengekomen prijs inbegrepen. Wavin kan de licentie in de daartoe bestemde registers
(laten) inschrijven, waarbij de Opdrachtnemer de benodigde medewerking zal verlenen. Als voor de overdracht
van intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld in lid 1 of het verlenen van een licentie als bedoeld in dit lid
een akte nodig blijkt te zijn, verleent Opdrachtnemer zonder voorbehoud diens medewerking daartoe.
13.4 De Opdrachtnemer informeert Wavin direct als derden inbreuk (dreigen te) maken op de intellectuele
eigendomsrechten van Wavin.
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14. Geheimhouding en Bescherming Persoonsgegevens
14.1 Opdrachtnemer neemt strikte vertrouwelijkheid in acht over alle informatie welke Opdrachtnemer bekend is
of wordt betreffende de Overeenkomst, Wavin of over relaties van Wavin. Opdrachtnemer zal (de resultaten
van) de aan Wavin geleverde Producten en Diensten alsmede informatie en gegevensdragers welke
Opdrachtnemer ter beschikking staan of zijn gekomen in het kader van de Overeenkomst, in generlei vorm aan
derden beschikbaar stellen, voor derden toegankelijk maken of hierover aan derden enige inlichting
verschaffen, en aan diens personeel slechts bekendmaken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
de Overeenkomst. Opdrachtnemer bindt diens personeel en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
Overeenkomst ingeschakelde derden schriftelijk aan deze geheimhoudingsbepalingen.
14.2 Na volledige uitvoering van de Overeenkomst blijft dit artikel 14 onverkort van toepassing tot het moment dat
Opdrachtnemer door Wavin schriftelijk van geheimhouding wordt ontheven.
14.3 Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in de zin van relevante data privacy richtlijnen en wetgeving
(“Persoonsgegevens”) die zij verwerkt in haar hoedanigheid van verwerker (“Verwerker”) slechts in opdracht
en ten behoeve van Wavin verzamelen en verwerken, conform instructies van Wavin, behoudens afwijkende
wettelijke verplichtingen.
14.4 Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden zullen geen Persoonsgegevens opslaan in of doorsturen
aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij Wavin daarvoor voorafgaande schriftelijke
toestemming heeft gegeven waarbij aanvullende maatregelen van toepassing kunnen zijn.
14.5 Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden hebben passende technische en organisatorische
maatregelen ten uitvoer gelegd om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens
meebrengen. De maatregelen zijn er tevens op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van de
Persoonsgegevens te voorkomen.
14.6 Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden zullen Wavin onverwijld, en in ieder geval binnen 24 uur,
op de hoogte stellen van (a) enige inbreuk op de beveiliging van de Persoonsgegevens of (b) verzoeken van
derde partijen, waaronder officiële autoriteiten, om de Persoonsgegevens te verstrekken of in te zien en zullen
in samenspraak met Wavin in voorkomende gevallen nadere stappen ondernemen. Opdrachtnemer en door
haar ingeschakelde derden zullen geen contact opnemen met betrokkenen, autoriteiten of andere derden,
zonder voorafgaande toestemming van Wavin.
14.7 Indien Opdrachtnemer de verplichtingen in dit artikel niet of niet volledig nakomt, is Opdrachtnemer door dit
enkele feit per gebeurtenis aan Wavin een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van een bedrag gelijk aan
5% van de overeengekomen prijs volgens de Overeenkomst met in alle gevallen een maximum van EUR 20.000,zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van Wavin op volledige
schadevergoeding.
15. Overmacht
15.1 Indien Opdrachtnemer niet-toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van diens verplichtingen (overmacht) is
Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden diens
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode waarin door overmacht nakoming
niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan 2 (twee) maanden, is Wavin bevoegd de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel,
verlate aanlevering en/of ongeschiktheid van materialen, grondstoffen of halffabricaten of diensten,
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daden van toeleveranciers of door de Opdrachtnemer
ingeschakelde derden en liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen. Opdrachtnemer dient Wavin onverwijld en
gemotiveerd te informeren over het intreden van de overmacht, op verval van het recht op beroep op
overmacht.
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16. Overdracht, derden
16.1 De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen,
daaraan te verpanden of te laten uitvoeren door derden behoudens voorafgaande toestemming door Wavin
welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
16.2 Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor de eventuele prestaties van derden bij de uitvoering van de
Overeenkomst, als betrof het diens eigen Prestaties. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat (onder-)aannemers
en derden zich houden aan de Overeenkomst, deze Voorwaarden en aan alle overige door Wavin van
toepassing verklaarde voorschriften en bepalingen.
17. Aansprakelijkheid
17.1 Onverminderd het bepaalde in de Overeenkomst, is Wavin niet gehouden tot enige vergoeding van directe of
indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder omzet- of bedrijfsschade, schade aan roerende en/of
onroerende zaken.
17.2 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en zal Wavin vrijwaren tegen elke schade die direct of indirect het
gevolg is van niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de Overeenkomst of van de schending van
enige andere contractuele of niet-contractuele verplichting jegens Wavin of derden. Onder derden wordt voor
de toepassing van dit artikel ook personeel van Wavin bedoeld of door Wavin direct of indirect ingeschakelde
derden of personeel daarvan.
17.3 Keuring, afname en/of betaling door of vanwege Wavin, ontheffen de Opdrachtnemer niet van enige
verplichting of aansprakelijkheid.
18. Verzekeringen
18.1 De Opdrachtnemer is verplicht zich voor eigen rekening voldoende te verzekeren en verzekerd te houden voor
diens aansprakelijkheid in de meest ruime zin van het woord ten opzichte van Wavin en derden met betrekking
tot de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en risico’s. Hieronder vallen onder meer
beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en wettelijke (risico)aansprakelijkheid. Op verzoek van
Wavin is de Opdrachtnemer verplicht om binnen tien (10) werkdagen een verzekeringscertificaat en het bewijs
dat verzekeringspremies zijn voldaan, te overleggen.
18.2 Opdrachtnemer verplicht zich – terstond na door Wavin aansprakelijk te zijn gesteld – alle aanspraken ter zake
van uitkering(en) van verzekeringspenningen op eerste verzoek aan Wavin te cederen.
19. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting; handelscontroles en boycots
19.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-verdrag inzake internationale
koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing, evenmin als enige
andere internationale regeling inzake koop/verkoop van roerende zaken waarvan de werking contractueel kan
worden uitgesloten.
19.2 Alle geschillen in relatie tot de Overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking, worden
exclusief beslecht door de bevoegde rechter in Nederland in het arrondissement waar Wavin B.V. statutair is
gevestigd.
19.3 Niets in de Overeenkomst is bedoeld, en niets hierin moet zodanig worden opgevat of uitgelegd dat een partij
ertoe wordt gebracht te handelen op een wijze die niet strookt met, bestraft wordt of verboden is onder enige
toepasselijke wet, verordening of besluit, die of dat van toepassing is op deze partij, zulks in verband met
(buitenlandse) handelscontroles, exportcontroles, embargo’s of enige internationale boycot.
II. VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN
Indien de door Wavin met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst tevens betrekking heeft op levering van
Producten, zijn de volgende voorwaarden in aanvulling op bovenstaande voorwaarden (artikelen 1 t/m 19) van
toepassing. In geval van strijdigheid tussen de voorgaande voorwaarden en de hierna volgende voorwaarden,
prevaleren laatstgenoemde voor zover het levering van Producten betreft.
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20. Kwaliteit en omschrijving van de te leveren producten
20.1 De te leveren Producten (en het productieproces daarvan) moeten:
a. wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming zijn met wat in de Overeenkomst is
vermeld;
b. alle opzichten overeenstemmen met en voldoen aan de van toepassing verklaarde specificaties en getoonde
monsters en voorbeelden;
c. vergezeld gaan van de noodzakelijke instructies aan Wavin of diens personeel, zodat zij zelfstandig van de
Producten gebruik kunnen maken;
d. van deugdelijke nieuwe materialen vervaardigd en van goede uitvoering zijn;
e. geschikt en gereed zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn;
f.
vervaardigd zijn uit onderdelen en grondstoffen waarvan de herkomst traceerbaar is;
g. vergezeld gaan van de benodigde documenten, zoals paklijsten, (garantie- en kwaliteits-) certificaten, attesten,
tekeningen, handboeken voor instructie, reserveonderdelenlijsten en onderhoudsvoorschriften;
h. wat betreft het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit in alle opzichten voldoen aan alle toepasselijke
wettelijke eisen, voorschriften en Europese richtlijnen (zoals de CE- en EMC-markering en regelgeving inzake
REACH);
i.
voorzien zijn van een type-, serie- en een apparaat nummer en van een aanduiding van het land van herkomst
door middel van een adequaat merkteken afkomstig van de fabrikant of importeur. Als dit niet mogelijk is,
zullen de verpakkingen van de levering van dergelijke tekens zijn voorzien;
j.
vergezeld gaan van een factuur aan Wavin die tevens de naam van de fabrikant en importeur vermeldt, net als
het type- en productienummer, indien dat een andere partij betreft dan Opdrachtnemer.
20.2 Opdrachtnemer zal er gedurende de gehele overeenkomst voor zorg dragen dat alle stoffen (op zichzelf, of als
ingrediënt in mengsels of een artikelen) als bedoeld in de Reach-richtlijn als gepubliceerd op
www.echa.europe.eugeleverd aan Wavin tijdig ge(pre) registreerd en geautoriseerd zijn door ECHA zoals
voorgeschreven op basis van de Reach-richtlijn. Op verzoek zal Opdrachtnemer daar bewijs van aanleveren.
Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat het gebruik door Wavin van de aan Wavin geleverde stoffen is
opgenomen in de registratie en verzoek om autorisatie bij ECHA en in de bij de stoffen, mengsels en artikelen
behorende Safety Data Sheets en Exposure Scenario’s. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde artikelen
geen SVHC (substances of very high concern als omschreven op www.echa.europe.eu)) van 0,1% of meer van
het gewicht van deze artikelen bevatten. Indien de opdrachtnemer besluit een bepaalde stof (op zichzelf, of als
ingrediënt in een mengsel of een artikel) niet meer te verkopen zal Opdrachtnemer dat met inachtneming van
een termijn van zes maanden schriftelijk melden aan Wavin. Indien de Opdrachtnemer besluit een bepaalde
stof niet langer op te nemen in mengsels dan wel artikelen die Opdrachtnemer aan Wavin verstrekt zonder
dit aan Wavin te melden, garandeert de Opdrachtnemer dat de kwaliteit van het artikel of het mengsel niet zal
beïnvloeden. Opdrachtnemer is jegens Wavin aansprakelijk voor alle schade inclusief boetes die Wavin lijdt
indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit dit artikel 20.2 en Opdrachtnemer
zal Wavin vrijwaren van alle aanspraken van derden in dit opzicht.
21. Keuring en beproeving
21.1 Wavin is gerechtigd, al dan niet in het bijzijn van Opdrachtnemer, de te leveren Producten te (laten)
onderwerpen aan keuringen, testen en controles (hierna “Keuring”), zowel voor, tijdens als na levering. Keuring
vindt plaats op door Wavin te bepalen wijze. De klachttermijn als bedoeld in artikel 6:89 BW en artikel 7:23 BW
is voor Wavin tenminste 30 dagen.
21.2 Indien een specifieke Keuring tussen Wavin en de Opdrachtnemer is overeengekomen, dient de
Opdrachtnemer de geleverde of geïnstalleerde Producten voor deze Keuring aan te bieden op de
overeengekomen plaats en datum en bij afwezigheid van zo’n datum op het eerste moment dat de Keuring
plaats kan vinden. Partijen zullen bij afwezigheid van een overeengekomen procedure voor de Keuring in
gezamenlijk overleg vastleggen volgens welke algemeen gangbare procedure de Keuring verricht wordt.
Uitgangspunt is daarbij een in de betreffende branche en/of voor de betreffende Producten gebruikelijke
Keuring.
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21.3 De Keuring is succesvol afgerond indien de Opdrachtnemer een daartoe strekkend schriftelijk bericht van
Wavin ontvangt, eventueel onder opgave van kleine gebreken die de volledige ingebruikname van de
Producten niet in de weg staan. Kleine gebreken worden door de Opdrachtnemer kosteloos verholpen binnen
5 werkdagen na ontvangst van voornoemd bericht, en indien dat redelijkerwijs niet mogelijk blijkt zo spoedig
mogelijk.
21.4 Indien na Keuring de Producten geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, meldt Wavin dit schriftelijk aan de
Opdrachtnemer met vermelding van de reden daartoe.
21.5 Indien de Producten, ongeacht de resultaten van de Keuring niet blijken te voldoen aan de garantiebepalingen
of specificaties volgens de Overeenkomst en overige toepasselijke criteria, zal de Opdrachtnemer voor diens
rekening de Producten ter keuze van Wavin op eerste aanzegging herstellen of vervangen binnen 5 werkdagen
na ontvangst van voornoemde aanzegging. De Producten worden daarna opnieuw aan een Keuring
onderworpen ingevolge het bepaalde in dit artikel. Alle kosten verbonden aan de nieuwe Keuring zijn voor
rekening van de Opdrachtnemer. Het voorgaande is onverminderd enig overig recht van Wavin zoals
ontbinding van de Overeenkomst en compensatie volgens de wet.
21.6 Indien de Opdrachtnemer niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke melding daartoe door
Wavin de afgekeurde Producten terughaalt, heeft Wavin het recht de afgekeurde Producten aan de
Opdrachtnemer voor diens rekening te retourneren en recht op creditering binnen 14 dagen van eventueel
reeds betaalde bedragen.
22. Vervoer, verpakking, opslag en installatie
22.1 Levering vindt plaats op het tussen partijen overeengekomen tijdstip, één en ander volgens de Incoterm
Delivery Duty Paid Wavin volgens de meest recente versie van de ICC Incoterms. Termijnen worden geacht
fataal te zijn.
22.2 De Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor deugdelijke verpakking, alsmede beveiliging en behoorlijk
vervoer conform alle toepasselijke regelgeving. De kosten van verpakking, vervoer, opslag, verzekering en
installatie van Producten, met inbegrip van de door Wavin ter beschikking gestelde zaken, komen voor rekening
van de Opdrachtnemer. Schade ontstaan bij het laden, transport en/of het lossen zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer, ook indien die schade later wordt geconstateerd. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor
het op diens kosten verwijderen of verwerken van verpakkingen, vuil, afval en overtollig materiaal voor zover
die afkomstig zijn van of verband houden met de onder de Overeenkomst vallende levering van Producten of
uitvoering van werkzaamheden. De Opdrachtnemer houdt daarbij de op dat moment geldende wet- en
regelgeving in acht.
22.3 De Opdrachtnemer is verplicht reserveonderdelen voor het geleverde gedurende de gebruikelijke levensduur
daarvan en ook tegen gelijke condities, in voorraad te houden en in ieder geval voor een periode van minimaal
10 jaar na levering van de betreffende Producten.
22.4 Onder de datum van aflevering wordt verstaan de dag waarop de Producten door de Opdrachtnemer voor de
eerste keer ter aflevering of nakoming op het overeengekomen afleveradres aan Wavin worden aangeboden.
22.5 Indien Wavin de Opdrachtnemer verzoekt de levering uit te stellen, zal de Opdrachtnemer de te leveren
Producten deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor Wavin opslaan, beveiligen en verzekeren waarbij
slechts redelijke kosten die redelijkerwijs door de Opdrachtnemer gemaakt moeten worden voor vergoeding
in aanmerking komen.
23. Overgang van eigendom en risico
23.1 De eigendom van de Producten gaat op Wavin over op het moment dat levering plaatsvindt conform het
bepaalde in artikel 22. Ingeval Wavin betalingen vóór aflevering verricht gaat de eigendom, evenredig aan het
betaalde bedrag, van de Producten op Wavin over op het moment van betaling. De Opdrachtnemer dient
alsdan de Producten zoveel als mogelijk te identificeren en identificeerbaar te houden en Opdrachtnemer zal
wat betreft die Producten als houder gelden voor Wavin. Er geldt geen eigendomsvoorbehoud of enig ander
zekerheidsrecht voor Opdrachtnemer na levering aan Wavin.
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23.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat pas over op Wavin op het moment dat deze zowel
feitelijk als juridisch zijn geleverd aan Wavin volgens de Overeenkomst.Indien installatie van de Producten is
overeengekomen, draagt Opdrachtnemer al het risico met betrekking tot de Producten totdat deze
geïnstalleerd door Wavin zijn aanvaard of in bedrijf zijn genomen, ongeacht of Wavin reeds de eigendom heeft
van die Producten. Ingeval de Producten na levering door Wavin worden afgekeurd, berusten eigendom en
risico weer bij Opdrachtnemer vanaf de datum van verzending van de betreffende mededeling van afkeuring
aan Opdrachtnemer.
23.3 Indien Wavin zaken aan Opdrachtnemer verstrekt ter uitvoering van de Overeenkomst (waaronder
grondstoffen, halffabricaten, materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, software en
informatiedragers) blijven deze zaken eigendom van Wavin. De Opdrachtnemer zal zich behoudens door Wavin
daartoe schriftelijk verleende toestemming onthouden van zodanig handelen of nalaten met betrekking tot
deze zaken dat Wavin daarvan de eigendom verliest door zaakvorming, natrekking, vermenging of ongeacht
op welke andere wijze. Voorts staat Opdrachtnemer ervoor in dat de zaken niet worden belast of bezwaard
met rechten van derden. De Opdrachtnemer heeft geen retentierecht of opschortingrecht met betrekking tot
deze zaken. Na uitvoering van de Overeenkomst dienen die zaken in goede staat te worden geretourneerd.
24. US Export
24.1 Indien in de Producten (Amerikaanse) technologie is verwerkt die valt onder de US Export Administration
Regulations en/of U.S. export control laws, is de Opdrachtnemer verplicht dit tijdig aan Wavin kenbaar te
maken conform de daarop gerichte bepalingen, bij het nalaten waarvan alle daaruit voortvloeiende gevolgen
voor rekening en risico komen van Opdrachtnemer.
III. DIENSTEN & AANNEMING VAN WERK
Indien de door Wavin met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst tevens betrekking heeft op levering van
Diensten en aanneming van werk (Werk), zijn de volgende voorwaarden in aanvulling op bovenstaande
voorwaarden (artikelen 1 t/m 24) van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de voorgaande voorwaarden
en de hierna volgende voorwaarden, prevaleren laatstgenoemde voor zover het levering van Diensten of Werk
betreft.
25. Gegevensverstrekking
25.1 De Opdrachtgever overhandigt Wavin alle gegevens benodigd ter naleving van de geldende wet- en
regelgeving, waaronder -maar niet beperkt tot- gegevens benodigd voor financieel administratieve
verplichtingen..
25.2 Indien een of meerdere van de in het vorige artikellid verzochte bescheiden niet binnen tien (10) dagen na het
verzoek door Wavin zijn ontvangen, is Wavin gerechtigd betaling op te schorten tot het moment van ontvangst
of de Overeenkomst zonder enige aansprakelijkheid te beëindigen.
25.3 Iedere mutatie in de in artikel 25 lid 1 genoemde gegevens dient steeds direct schriftelijk aan Wavin te worden
gemeld.
26. Uitvoering
26.1 Op eerste verzoek van Wavin overhandigt Opdrachtnemer een uitvoeringsschema met onder meer de
tijdstippen van aanvang en voltooiing van de opvolgende delen van de Diensten en het Werk en de
personeelsbezetting. Indien is overeengekomen dat Wavin materieel inzet, worden ook de tijdstippen van deze
inzet in dit uitvoeringsschema vermeld. Het uitvoeringsschema vormt, na goedkeuring van Wavin, een
onderdeel van de Overeenkomst.
26.2 De Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de Diensten en het Werk en alle daarmee verband
houdende aspecten zoals overeengekomen, en bij afwezigheid van zo’n afspraak op regelmatige basis om
Wavin in staat te stellen de voortgang voldoende te kunnen controleren.
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27. Personeel Opdrachtnemer
27.1 De Opdrachtnemer is verplicht diens medewerkers bij Wavin aan te melden. Vereiste gegevens zijn: naam,
voorna(a)m(en), adres, geboortedatum en plaats, nationaliteit, fiscaal nummer, nummer en aard van
legitimatie. Daarnaast moet een kopie van het identiteitsbewijs en (indien van toepassing) de
verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning aangeleverd worden.
27.2 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering van de
Diensten en het Werk. Het aantal bevoegde en kundige toezichthouders dat de Opdrachtnemer hiervoor
beschikbaar stelt, dient in overeenstemming te zijn met de omvang en aard van de Prestaties en de redelijke
eisen die Wavin daaraan stelt. Toezichthouders dienen de Nederlandse en de Engelse taal te beheersen.
27.3 De Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door diens medewerkers te verrichten Prestaties deskundig, op
vakbekwame wijze en ononderbroken worden uitgevoerd. De medewerkers voldoen en blijven voldoen aan
het overeengekomen en in alle gevallen het vereiste niveau van opleiding, deskundigheid en ervaring.
28. Gezondheid, veiligheid en milieu (GVM)
28.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor gezondheid, veiligheid en goede milieuomstandigheden op de
locatie van het uitvoeren van het Werk en voor het voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke GVMvoorschriften en, normen en van ter plaatse geldende GVM-voorschriften in de uitvoering van de Prestatie(s).
29. Ingrijpen in de werkzaamheden
29.1 Als de werkzaamheden naar het redelijke oordeel van Wavin zodanig verlopen dat de bepaalde tijdsduur voor
de te leveren Prestatie of een gedeelte daarvan wordt overschreden, zal Wavin dit schriftelijk aan de
Opdrachtnemer meedelen. Hetzelfde geldt als naar het oordeel van Wavin de Prestaties niet volgens de
bepalingen van de Overeenkomst en/of volgens de eisen van goed vakmanschap worden/zijn uitgevoerd.
Opdrachtnemer kan aan de afwezigheid van zo’n melding geen rechten ontlenen.
29.2 De Opdrachtnemer dient binnen een week na ontvangst van een mededeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel
29 of zoveel eerder als naar omstandigheden nodig is, zodanige maatregelen te treffen dat binnen korte tijd de
achterstand zal worden ingehaald respectievelijk aan bovengenoemde bepalingen en eisen zal worden
voldaan. Gebeurt dit niet, dan mag Wavin zonder gerechtelijke tussenkomst, alle volgens eigen redelijk inzicht
noodzakelijke maatregelen treffen. Zo kan Wavin of in diens opdracht handelende derden, de werkzaamheden
van de Opdrachtnemer overnemen. De Opdrachtnemer zal in dat geval Wavin en die derden alle gewenste
medewerking verlenen.
29.3 Alle externe en interne redelijke kosten die Wavin in verband met het bepaalde in lid 2 van dit artikel 29 maakt,
komen ten laste van de Opdrachtnemer. Deze zal Wavin onverwijld zulke kosten vergoeden, met inbegrip van
een vergoeding voor toezicht en overheadkosten.
30. Oplevering, acceptatie, ingebruikneming en risico
30.1 Oplevering en acceptatie wordt pas geacht te hebben plaatsgevonden nadat Wavin het uitgevoerde Werk of
de betreffende Dienst schriftelijk heeft geaccepteerd.
30.2 Wavin is gerechtigd het Werk of een onderdeel daarvan, voordat dit voltooid is, in gebruik te (laten) nemen.
Het Werk of het betreffende onderdeel, wordt door de feitelijke ingebruikneming niet als opgeleverd of
geaccepteerd beschouwd. Als door de ingebruikneming meer van de Opdrachtnemer wordt verlangd dan
redelijkerwijs kan worden gevergd, zullen de gevolgen hiervan door de partijen naar redelijkheid worden
geregeld. Tot aan de oplevering blijft het Werk voor risico van de Opdrachtnemer.
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31. Overdracht van rechten en verplichtingen en uitbesteding
31.1 De Opdrachtnemer zal de uitvoering van de Overeenkomst of enig deel daarvan niet (a) uitbesteden aan derden
of (b) hiervoor derden inschakelen of inlenen, tenzij Wavin hiertoe uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke
toestemming heeft verleend. Onder derden vallen onder meer: Zelfstandigen Zonder Personeel, directeurgrootaandeelhouders, onderaannemers en uitzendbureaus. Indien er schriftelijke toestemming van Wavin is,
zal de Opdrachtnemer dezelfde risico beperkende maatregelen in zijn overeenkomst met de derde(n) opnemen
als zijn begrepen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst.
32. Door Wavin ter beschikking gestelde materialen, attesten, tekeningen en soortgelijke zaken
32.1 De Opdrachtnemer zal alle zaken die Opdrachtnemer van Wavin ontvangt in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst op eigen kosten op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen risico’s van geheel of
gedeeltelijk verlies of beschadiging als gevolg van brand, diefstal en vernieling.
32.2 De Opdrachtnemer moet bij ontvangst van de in dit artikel bedoelde zaken controleren of deze overstemmen
met de toepasselijke specificaties. Opdrachtnemer meldt binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst
daarvan schriftelijk aan Wavin dat de in dit artikel genoemde zaken niet in goede staat en conform de vereiste
specificaties aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, bij afwezigheid waarvan geldt dat die zaken
dat wel waren.
33. Wet Ketenaansprakelijkheid
33.1 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot afdracht van loonheffingen en overige
overeenkomstige fiscale verplichtingen van diens medewerkers en vrijwaart Wavin terzake tegen iedere
aanspraak van de Belastingdienst. Daaronder vallen ook rentes, boetes en kosten, en kosten van rechtsbijstand
ter bestrijding van een eventuele aansprakelijkstelling.
33.2 Opdrachtnemer voert een zodanige administratie dat per Overeenkomst of indien die bestaat uit meerdere
projecten, per project, steeds de loonsom kan worden vastgesteld. Wavin heeft altijd het recht deze
administratie te controleren. De Opdrachtnemer zal de werkelijke loonkosten op iedere factuur vermelden.
33.3 Wavin mag de door de Opdrachtnemer met het Werk verband houdende loonheffingen waarvoor zij op grond
van de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer betalen door storting
daarvan op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid (de G-rekening). Ook
mag Wavin deze loonheffingen rechtstreeks overmaken naar de Belastingdienst.
33.4 Wavin is gerechtigd het voor de verschuldigde loonheffingen een van toepassing zijnde percentage van het
loonbestanddeel – en als dit onbekend is dan 50% – rechtstreeks over te maken. Het bedrag wordt gestort op
de rekening van de betrokken belastingdienst of op de G-rekening van Opdrachtnemer. Wavin mag dit
percentage wijzigen als blijkt dat het overeengekomen percentage niet overeenstemt met de door
Opdrachtnemer werkelijk verschuldigde loonheffingen.
33.5 Een rechtstreekse storting of G-storting geldt als een bevrijdende betaling jegens Opdrachtnemer.
33.6 Indien de “verleggingsregeling BTW” op de Overeenkomst van toepassing is, vermeldt Opdrachtnemer dit op
iedere factuur.
Deze Voorwaarden zijn op 23/06/2017 gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel
onder nummer 05014273 en worden op eerste verzoek per post of digitaal kosteloos toegezonden.
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