ALGEMENE VOORWAARDEN (NEDERLAND)
Diensten/Verhuurdiensten ten aanzien van Zwaar Hijswerk/Zwaar Transport – versie mei 2022
DEEL I - TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE
Deze Algemene voorwaarden (Nederland) Diensten/Verhuurdiensten ten aanzien van Zwaar Hijswerk / Zwaar Transport - versie mei
2022 ('Algemene voorwaarden') maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Onderneming
ten aanzien van de Diensten en/of Verhuurdiensten. Met betrekking tot de Diensten/Verhuurdiensten, doet de Onderneming
nadrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van alle andere voorwaarden en condities die de Onderneming gebruikt en/of waar zij
naar verwijst.
Naast dit DEEL I bestaan deze Algemene Voorwaarden uit DEEL II waarin de contractdefinities (‘Definities’) nader staan omschreven,
DEEL III met algemene condities die, tenzij anders is bepaald, op zowel de Diensten als de Verhuurdiensten van toepassing zijn
(‘Algemene Condities’) en DEEL IV met bijzondere/aanvullende condities die enkel op de Verhuurdiensten van toepassing zijn
(‘Bijzondere Condities Verhuur’). Voor de Verhuurdiensten zijn, naast de Algemene Condities, de Bijzondere Condities Verhuur van
toepassing. Mochten de Algemene Condities en de Bijzondere Condities Verhuur echter met elkaar in (tegen)strijd of onverenigbaar zijn,
of mocht er sprake zijn van meerduidigheid, dan hebben de Bijzondere Condities Verhuur voorrang.
DEEL II - DEFINITIES
‘Aanneemsom’

‘Derde’
‘Diensten’
‘Geschil’

‘Locatie’

‘Materieel’

‘Onderneming’

‘Onderneming Groep’

‘Opdrachtnemer’

‘Opdrachtnemer Groep’

- betekent, met betrekking tot Diensten, het totaalbedrag zoals bepaald in de Specificaties van de
Overeenkomst en dat door de Onderneming voor de Diensten moet worden betaald en die van tijd tot tijd
kan worden gewijzigd in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst.
- betekent, met betrekking tot Verhuurdiensten, het totaalbedrag zoals bepaald in de Specificaties van de
Overeenkomst en dat door de Onderneming voor de Verhuurdiensten moet worden betaald en die van tijd
tot tijd kan worden gewijzigd in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst. Tenzij
nadrukkelijk anders in de Specificaties van de Overeenkomst is overeengekomen:
(a) zijn de Aanneemsom en de Verhuurtarieven gebaseerd op de overeengekomen minimale
Verhuurperiode en de bedrijfs-/werkuren zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
(b) Indien de Verhuurperiode wordt verlengd en/of het Materieel en/of het Personeel buiten de
Verhuurperiode en/of de overeengekomen bedrijfs-/werkuren wordt gebruikt/ingezet, dan wordt de
Aanneemsom verhoogd met de tarieven voor verlenging/overtijd zoals uiteengezet in de Specificaties van
de Overeenkomst.
betekent een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde (een lid van) de Onderneming Groep of
Opdrachtnemer Groep.
betekent het zware hijswerk, het zware transport en/of de bijkomende diensten/werkzaamheden die door
de Opdrachtnemer worden verricht, zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst en zoals die
gewijzigd kunnen worden overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst.
betekent ieder geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met, of met betrekking tot de
interpretatie, uitvoering, niet-nakoming, geldigheid of schending van de Overeenkomst of anderszins
voortvloeiend uit of op enigerlei manier verband houdend met de Overeenkomst of de daarin beoogde
transacties, waaronder elke claim op basis van contract, wet, onrechtmatige daad, statuut of grondwet.
betekent:
(1) ten aanzien van de Diensten, de door de Onderneming aangewezen locatie(s) en/of gebied(en) waar
de Diensten uitgevoerd moeten worden zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
(2) ten aanzien van de Verhuurdiensten, de door de Onderneming aangewezen locatie(s) en/of gebied(en)
waar het Materieel gebruikt gaat worden, zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
betekent:
(1) ten aanzien van de Diensten, het materieel dat gedurende de uitvoering van de Diensten door de
Opdrachtnemer wordt gebruikt voor zwaar hijswerk en/of zwaar transport, zoals bepaald in de Specificaties
van de Overeenkomst.
(2) ten aanzien van de Verhuurdiensten, het materieel voor zwaar hijswerk en/of zwaar transport dat aan
de Onderneming wordt verhuurd, zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
betekent de natuurlijk persoon of rechtspersoon (of personen) die de Diensten/Verhuurdiensten, zoals
bepaald in de Overeenkomst, inkoopt (of inkopen) en deze omvatten de werknemers, functionarissen,
directeuren, agenten, vertegenwoordigers en toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden van de
Onderneming.
betekent de Onderneming, de Principaal haar/zijn of hun Onderaannemers, dochtermaatschappijen,
moedermaatschappij, lid, gelieerde en geassocieerde maatschappijen waaronder de respectievelijke
medewerkers, functionarissen, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en toegestane opvolgers en
rechtverkrijgenden daarvan (echter met uitzondering van leden van de Opdrachtnemer Groep).
betekent de natuurlijk persoon of rechtspersoon (of personen) die de Diensten/Verhuurdiensten aan de
Onderneming verleent (of verlenen) zoals bepaald in de Overeenkomst, en deze omvatten de
werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en toegestane opvolgers en
rechtverkrijgenden van de Opdrachtnemer.
betekent de Opdrachtnemer, zijn Onderaannemers, dochtermaatschappijen, moedermaatschappij, lid,
gelieerde en geassocieerde maatschappijen waaronder de respectievelijke medewerkers, functionarissen,
directeuren, agenten, vertegenwoordigers en toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden daarvan (echter
met uitzondering van leden van de Onderneming Groep).
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‘Overeenkomst’

‘Onderaannemer’
‘Oorspronkelijke
Aanneemsom’
‘Overmacht’
‘Partij/Partijen’
‘Personeel’

‘Principaal’

‘Project’
‘Specificaties van de
Overeenkomst’

‘Slecht Weer’

'Tijdschema'
‘Verhuurdiensten’

‘Verhuurtarief/
Verhuurtarieven’
‘Verhuurperiode’

‘Vertrouwelijke
Informatie’
‘Voltooiingsdatum’
‘Voltooiing van de
Diensten’

betekent:
(1) de volledige overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Onderneming ten aanzien van de
Diensten/Verhuurdiensten met inbegrip van alle documenten die daarvan onderdeel uitmaken zoals
prijsopgaves, offertes, werk/inkooporders, ondertekeningsdocumenten (vorm van overeenkomst),
algemene/bijzondere voorwaarden, bewijsstukken, aanhangsels en/of bijlagen,
(2) zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kan worden door middel van onderling overeengekomen
schriftelijke documenten die door gevolmachtigde vertegenwoordigers van beide partijen zijn ondertekend.
betekent, ten aanzien van beide Partijen, een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een direct contract
heeft met de desbetreffende Partij of met een andere Onder(onder)aannemer van de desbetreffende Partij
voor de uitvoering van een deel van de Diensten of het Project.
betekent de Aanneemsom die is overeengekomen ten tijde van het moment dat de Opdrachtnemer en de
Onderneming de Overeenkomst aangingen, dus met uitsluiting van verhogingen van die som die van tijd
tot tijd in overeenstemming met de voorwaarden van de (Specificaties van de) Overeenkomst kunnen
worden doorgevoerd.
heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 6.4 van de Algemene Condities.
betekent hetzij de Onderneming en de Opdrachtnemer hetzij de Onderneming of de Opdrachtnemer.
betekent:
(1) ten aanzien van de Diensten, het personeel dat door de Opdrachtnemer wordt ingezet tijdens de
uitvoering van de Diensten, zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
(2) ten aanzien van de Verhuurdiensten, het personeel dat aan de Onderneming wordt verhuurd, zoals
bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
betekent (indien van toepassing op het specifieke Project) de natuurlijk persoon of rechtspersoon (of
personen) die de (uiteindelijke) eigenaar zijn van het Project en/of de cliënt van de Onderneming, zoals
bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst, waaronder de werknemers, functionarissen,
directeuren, agenten en Onderaannemers, vertegenwoordigers en toegestane opvolgers en
rechtverkrijgenden daarvan.
betekent het in de Specificaties van de Overeenkomst omschreven project.
betekent de onderdelen/documenten van de Overeenkomst die (1) de gegevens van de Partijen, het
Project en de Principaal omvatten, (2) de gegevens ten aanzien van de Diensten/Verhuurdiensten en (3)
de belangrijkste/bijzondere voorwaarden/condities ten aanzien van de Diensten/Verhuurdiensten, zoals
prijsopgaves, offertes, werk/inkooporders, ondertekeningsdocumenten (vorm van overeenkomst),
algemene/bijzondere voorwaarden, bewijsstukken, aanhangsels en/of bijlagen.
betekent, naar eigen oordeel van de Opdrachtnemer, het bestaan of de gevolgen van zware regen, wind
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot wind op hijshoogte) en/of andere klimatologische omstandigheden
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot hagel, sneeuw, kou, stofstorm en/of extreem hoge temperatuur),
waardoor het niet redelijk en/of niet veilig is voor het daaraan blootgestelde Personeel en/of Materieel om
door te blijven werken of waardoor de Diensten geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden uitgevoerd.
betekent, enkel met betrekking tot Diensten, het schema van de Opdrachtnemer voor de uitvoering van
de Diensten zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
betekent de verhuur en inhuur van Materieel en/of Personeel door respectievelijk de Opdrachtnemer en
de Onderneming en/of bijkomende diensten die door de Opdrachtnemer lopende de Verhuurperiode
worden verleend, dit alles zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst en zoals gewijzigd kan
worden overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst.
betekent het tarief/de tarieven (regulier en verlenging/overtijd) dat door de Onderneming per
uur/dag/week/maand/jaar/andere tijdsperiode moet worden betaald voor elk stuk Materieel en/of ieder
individueel Personeelslid, zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
betreft ten minste de minimale Verhuurperiode voor elk stuk Materieel en/of ieder individueel
Personeelslid, alles zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
Tenzij in de Specificaties van de Overeenkomst anders is overeengekomen:
(a) De Verhuurperiode voor elk stuk Materieel en/of ieder individueel Personeelslid vangt aan op de
vroegste van de volgende twee tijdstippen:
(i) de overeengekomen (verwachte) aanvangsdatum van de Verhuurperiode (indien van toepassing), of
(ii) de datum van daadwerkelijke aankomst van het Materieel en/of Personeel op de Locatie.
(b) De Verhuurperiode voor elk stuk Materieel en/of ieder individueel Personeelslid is inclusief de periode
gedurende welke het stuk Materieel wordt geassembleerd en gedemonteerd en exclusief de periode
gedurende welke het stuk Materieel en/of Personeel naar of van de Locatie wordt vervoerd.
(c) De Verhuurperiode voor elk stuk Materieel en/of ieder individueel Personeelslid eindigt op de laatste
van de volgende twee tijdstippen:
(i) de overeengekomen (verwachte) einddatum van de Verhuurperiode (indien van toepassing), of
(ii) de datum waarop de daadwerkelijke demontage op Locatie is voltooid en de Opdrachtnemer kan
beginnen met demobilisatie vanaf de Locatie.
heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 10.4 van de Algemene Condities.
betekent, enkel met betrekking tot Diensten, de in het Tijdschema bepaalde datum waarop de Voltooiing
van de Diensten door de Opdrachtnemer overeenkomstig de Overeenkomst zal hebben plaatsgevonden.
betekent, enkel met betrekking tot Diensten, de Voltooiing van de Diensten door de Opdrachtnemer
overeenkomstig de Overeenkomst en verder zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
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‘Vracht’

'Wet'
‘Wijziging’,
‘Wijzigingsopdracht’ en
‘Verzoek
Wijzigingsopdracht’

betekent:
(1) ten aanzien van de Diensten, het object dat of de objecten die door de Opdrachtnemer moet(en)
worden vervoerd en/of gehesen en/of verplaatst en/of opgeslagen en/of verladen of overgeladen, zoals
bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
(2) ten aanzien van de Verhuurdiensten, ieder object dat of alle objecten die de Onderneming vervoert
en/of hijst en/of verplaatst en/of opslaat en/of verlaadt of overlaadt met het Materieel en/of Personeel (of
waarvoor de Onderneming het voornemen heeft zulks te doen).
betekent de statuten, formele wetten, verordeningen, ondergeschikte wetgeving, regelgeving,
reglementen, opdrachten, aanwijzingen, toekenningen en afkondigingen van een overheids-, openbare of
wettelijke instantie in enige jurisdictie die op de Diensten van invloed zijn.
hebben, enkel met betrekking tot Diensten, de betekenis zoals bepaald in artikel 2.1 van de Algemene
Condities.

DEEL III – ALGEMENE CONDITIES
1. OMVANG VAN DIENSTEN (WERKZAAMHEDEN)
Als tegenprestatie voor de Aanneemsom, zal de Opdrachtnemer alle in de Overeenkomst uiteengezette Diensten/Verhuurdiensten
uitvoeren, verrichten en/of leveren en alle andere verplichtingen zoals uiteengezet in de voorwaarden en condities van de (Specificaties
van de) Overeenkomst uitvoeren.
2. WIJZIGINGEN (enkel van toepassing op Diensten)
2.1 Definities van Wijziging
2.1.1 ‘Wijziging’ betekent elke (1) wijziging in de kwaliteit, kwantiteit of aard van de Diensten met inbegrip van, maar niet beperkt tot
toevoegingen, toenames, afnames, omissies, verwijderingen, veranderingen, volgordewijzigingen en/of (2) door de Opdrachtnemer
voorgestelde Wijzigingen om de uitvoering van de Diensten te versnellen en/of efficiëntieverbeteringen en/of kostenverlagingen te
bewerkstelligen en/of (3) wijzigingen in de Wet.
‘Wijzigingsopdracht’ betekent een schriftelijk document:
(1) waarin een Wijziging die door hetzij de Onderneming of de Opdrachtnemer is vastgesteld, geïnitieerd of vereist, formeel wordt
vastgelegd,
(2) welke onderling tussen gevolmachtigde vertegenwoordigers van de Onderneming en de Opdrachtnemer is overeengekomen,
(3) waarin de omvang en de details van de Wijziging in de Diensten nader worden omschreven,
(4) waarin het bedrag van de eventuele aanpassing van de Aanneemsom nader staat omschreven, en
(5) in hoeverre het Tijdschema en/of de Voltooiingsdatum eventueel worden aangepast.
‘Verzoek Wijzigingsopdracht’ betekent een schriftelijk verzoek of voorstel tot een Wijzigingsopdracht dat door hetzij de Onderneming
of de Opdrachtnemer wordt ingediend, welke omvat:
(i) een beschrijving van de aard van de Wijziging en de grond(en), gebeurtenis(sen) en/of omstandigheden die aanleiding tot de Wijziging
geven; en
(ii) voor zover op het moment van indiening redelijkerwijs bekend bij en beschikbaar voor de Partij die het verzoek indient, een algemene
beschrijving van de impact van de Wijziging en een specificatie/onderbouwing/inschatting van de (eventuele) impact van de Wijziging
op de Aanneemsom en/of het Tijdschema en/of de Voltooiingsdatum.
2.2 Elke Partij kan een Verzoek Wijzigingsopdracht indienen
2.2.1 De Onderneming kan van tijd tot tijd, maar vóór de Voltooiing van de Diensten en behoudens de in dit artikel 2 gestelde
beperkingen, bij de Opdrachtnemer een Verzoek Wijzigingsopdracht indienen met betrekking tot (een) Wijziging(en) in de Diensten.
2.2.2 De Opdrachtnemer kan van tijd tot tijd, maar vóór de Voltooiing van de Diensten, bij de Onderneming een Verzoek
Wijzigingsopdracht indienen met betrekking tot (een) Wijziging(en) in de Diensten die hij heeft vastgesteld.
2.3 Het recht van de Onderneming en de Opdrachtnemer om een Verzoek Wijzigingsopdracht af te wijzen
2.3.1 De Onderneming mag een door de Opdrachtnemer ingediend Verzoek Wijzigingsopdracht afwijzen indien en voor zover de
Wijziging nodig is om het navolgende te ondervangen of corrigeren:
(i) de nadelige gevolgen van het niet-nakomen door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of
een door de Opdrachtnemer veroorzaakt gebrek in de Diensten; en/of
(ii) de nadelige gevolgen van een nalatigheid of verzuim van de Opdrachtnemer ten aanzien van de Diensten.
2.3.2 De Opdrachtnemer mag een door de Onderneming ingediend Verzoek Wijzigingsopdracht afwijzen indien en voor zover de omvang
van de Wijziging buiten de omvang van de normale bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtnemer valt en/of indien andere projecten van de
Opdrachtnemer of zijn (Onder)aannemers naar het oordeel van de Opdrachtnemer onredelijk zouden worden vertraagd.
2.4 Omstandigheden die de Opdrachtnemer het Recht geven op (het verzoeken om) een Wijzigingsopdracht
2.4.1 De navolgende gebeurtenissen en omstandigheden geven de Opdrachtnemer in ieder geval het recht op een Wijzigingsopdracht
met inbegrip van de eventueel daaruit voortvloeiende aanpassing van de Aanneemsom en/of het Tijdschema en/of de Voltooiingsdatum:
(a) het niet-nakomen door de Onderneming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
(b) verandering in of toevoegingen aan documentatie, tekeningen of andere door de Onderneming verschafte informatie;
(c) nieuwe, aanvullende of afwijkende instructies, aanwijzingen en/of het handelen of nalaten te handelen door de Onderneming
gedurende de uitvoering van de Diensten;
(d) door de Onderneming, Principaal en/of haar/zijn/hun overige (Onder)aannemers veroorzaakte vertragingen of verstoringen;
(e) daadwerkelijke gesteldheid van de grond/ondergrond die niet bestand is tegen de grondbelastingdruk (‘GBP’) welke nodig is voor het
tijdens de uitvoering van de Diensten gebruikte materieel (inclusief Vrachtgewicht) van de Opdrachtnemer, zoals door de Opdrachtnemer
nader omschreven in de Overeenkomst. Bovendien vrijwaart de Onderneming de Opdrachtnemer Groep ook tegen alle
schade(vergoedingen), verliezen, claims, kosten enz. die het gevolg zijn van een dergelijke ontoereikende/ongeschikte gesteldheid van
de ondergrond;
(f) de constructieve integriteit van de Vracht is onvoldoende om de Diensten veilig en efficiënt uit te voeren en/of is niet geschikt voor de
tijdens de uitvoering van de Diensten gebruikte hijs- en/of transportmethode zoals bepaald in de Overeenkomst. Bovendien vrijwaart de
Onderneming de Opdrachtnemer Groep ook tegen alle schade(vergoedingen), verliezen, claims, kosten enz. die het gevolg zijn van
dergelijke ongeschiktheid.
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(g) onnauwkeurigheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie en documentatie die de Onderneming heeft verstrekt of heeft
laten verstrekken aan de Opdrachtnemer.
(h) Wijziging in de van toepassing zijnde wetten, locatieregels en -voorschriften, veiligheidsregels en/of -voorschriften die van invloed
zijn op de uitvoering van de Diensten;
(i) Vertragingen of verstoring veroorzaakt door omstandigheden die, naar het uitsluitende oordeel van de Opdrachtnemer, de uitvoering
van de Diensten en/of het functioneren van het materieel van de Opdrachtnemer mogelijk onveilig maken of die mogelijk gevaar
opleveren voor mens of goed, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het niet binnen de door de fabrikant gespecificeerde
functioneringsgrenzen bedienen van materieel en Slecht Weer.
(j) andere gebeurtenissen, condities en omstandigheden die niet veroorzaakt zijn door en/of buiten de macht vallen van de
Opdrachtnemer (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gevallen van Overmacht) en/of waarvoor de Onderneming verantwoordelijk is
krachtens deze Overeenkomst of de wet en/of een wijziging in de Wet die in werking treedt na de datum waarop de Overeenkomst wordt
uitgevoerd.
2.5 Vaststellen van Aanpassing van Aanneemsom
2.5.1 Aanpassingen van de Aanneemsom op grond van een Wijziging in de Diensten, wordt vastgesteld door één van de onderstaande
of een combinatie van de onderstaande methodes, waarbij de navolgende voorrangsorde wordt aangehouden:
(a) overeenkomstig de toepasselijke eenheids- of uurtarieven die in de Overeenkomst voor gelijke of vergelijkbare Diensten nader staan
omschreven of die naderhand zijn overeengekomen;
(b) op een kostprijs-plus-basis met inbegrip van een prijstoeslag van vijftien procent (15%) over het totaalbedrag;
(c) door het onderling eens te worden over een (gespecificeerd) bedrag ineens;
(d) een redelijke en billijke waarderingsmethode die de Partijen anderszins overeen kunnen komen.
2.6 Afhandeling en Geschillen ten aanzien van Wijzigingsopdracht
2.6.1 De door de Opdrachtnemer ingediende Verzoeken Wijzigingsopdracht moeten onmiddellijk nadat deze door de Opdrachtnemer
zijn ingediend, en in geen geval later dan veertien (14) dagen na die indiening, schriftelijk door de Onderneming worden goedgekeurd,
gewijzigd of afgewezen.
2.6.2 Indien de Opdrachtnemer en de Onderneming het niet eens kunnen worden over de aanpassing van de Aanneemsom en/of het
Tijdschema en/of de Voltooiingsdatum en/of enig ander aspect van de/het door de Onderneming ingediende Wijziging of Verzoek
Wijzigingsopdracht, dan kan de Onderneming, behoudens artikel 2.3.2, de Opdrachtnemer schriftelijk gelasten de Wijziging uit te voeren
zoals door de Onderneming verzocht. In dat geval:
(a) voor zover het meningsverschil betrekking heeft op de vergoeding, is de Opdrachtnemer niet gehouden de Wijziging uit te voeren
totdat de Onderneming de Opdrachtnemer een schriftelijke opdracht tot uitvoering heeft verstrekt en een (voorlopige) aanpassing van
de Aanneemsom aan de Opdrachtnemer heeft toegekend die gelijk is aan de directe kosten verhoogd met een 15% prijsopslag voor
overhead en winst;
(b) wordt het meningsverschil over de Wijziging (Verzoek Wijzigingsopdracht) als een Geschil aangemerkt waarvoor beide Partijen een
(versnelde) geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 9.2.2. (‘Geschillen’) mogen starten.
2.7 Reduceren of Weglaten van Omvang
2.7.1 De Onderneming mag alleen verzoeken om een Wijzigingsopdracht die het weglaten of reduceren van onderdelen of elementen
van de Diensten inhoudt, voor zover die weggelaten of gereduceerde onderdelen of elementen niet door een andere partij, waaronder
de Onderneming, uitgevoerd worden. Een dergelijk weglaten of reduceren van Diensten door de Onderneming zal worden behandeld
als een (gedeeltelijke) beëindiging van de Overeenkomst en geeft de Opdrachtnemer recht op vergoeding zoals uiteengezet in artikel
6.1 (‘Beëindiging naar goeddunken van de Onderneming’).
3. TIJDSCHEMA, WIJZIGINGEN EN VERTRAGING IN HET SCHEMA
3.1 Algemeen
3.1.1 De Opdrachtnemer vangt de uitvoering van de Diensten/Verhuurdiensten aan en zet dit voort overeenkomstig het Tijdschema, de
overeengekomen Mobilisatiedatum/-data en/of Verhuurperiode en (in geval van Diensten) voltooit/verricht de Diensten (of enig nader
omschreven onderdeel daarvan) op of vóór de datum/data zoals nader omschreven in het Tijdschema (met inbegrip van de algehele
Voltooiingsdatum), behoudens verlenging van de termijn ingevolge artikel 3.3 (Niet door de Opdrachtnemer veroorzaakte Vertraging of
Wijzigingen in het Tijdschema) en artikel 6.4 (Overmacht).
3.2 Het Recht van de Onderneming Diensten op te schorten of het Tijdschema te naar goeddunken aan te passen
3.2.1 De Onderneming kan de Opdrachtnemer op elk willekeurig moment opdragen de Diensten of een deel daarvan op te schorten
en/of het Tijdschema, om welke reden dan ook, aan te passen, door de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen onder
opgave van de ingangsdatum/-data van de opschorting. Opdrachtnemer zal de Diensten op de ingangsdatum van de opschorting
stopzetten zoals opgedragen. In geval van diensten die niet onmiddellijk stopgezet kunnen worden, dient de Opdrachtnemer redelijke
inspanningen te leveren om de diensten zo snel mogelijk stop te zetten.
3.2.2 De Onderneming kan de Opdrachtnemer op elk willekeurig moment opdragen de Diensten te hervatten door de Opdrachtnemer
hiervan schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van de hervattingsdatum, echter met inachtneming van een kennisgevingstermijn
van ten minste tien (10) dagen waarbinnen de Onderneming de Opdrachtnemer een geactualiseerd Tijdschema dient te verstrekken.
3.3 Niet door de Opdrachtnemer veroorzaakte Vertraging of Wijzigingen in het Tijdschema – Schadevergoeding & Verlenging
van de Termijn
3.3.1 In geval van opschorting (waaronder opschorting naar goeddunken van de Onderneming) of andere vertraging (waaronder
wijzigingen in het Tijdschema op initiatief van de Onderneming) als gevolg van omstandigheden die niet aan de Opdrachtnemer
toerekenbaar zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot wettige opschorting van de uitvoering van de Diensten door de Opdrachtnemer
en/of een gebeurtenis of omstandigheid voor een Wijzigingsopdracht zoals bepaald in artikel 2), heeft de Opdrachtnemer recht op:
(a) vertragingsvergoeding overeenkomstig de toepasselijke prijzen en (eenheids)tarieven zoals uiteengezet in de Specificaties van de
Overeenkomst en/of, voor zover dergelijke prijzen en (eenheids)tarieven niet beschikbaar zijn, (b) op een kostprijs-plus-basis met
inbegrip van een prijstoeslag van vijftien procent (15%) over het totaalbedrag; en
(b) verlenging van de termijn met betrekking tot het Tijdschema (met inbegrip van eventuele tussentijdse mijlpalen en de
Voltooiingsdatum) gelijk aan de duur van de opschorting/vertraging plus eventuele verdere verlenging die als gevolg van de
opschorting/vertraging redelijkerwijs nodig kan zijn.
3.3.2 Het navolgende is op beide Partijen gelijkelijk van toepassing en onderworpen aan artikel 2 (‘Wijzigingen’) van de Overeenkomst:
(i) Kennisgeving van opschorting of andere vertraging die niet aan de Opdrachtnemer toerekenbaar is;
(ii) Indiening van een verzoek aan de andere Partij ten aanzien van opschorting of andere vertraging die niet aan de Opdrachtnemer
toerekenbaar is; en
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(iii) Beslechting van elk meningsverschil tussen de Partijen over aanpassing van de Aanneemsom en/of het Tijdschema en/of de
Voltooiingsdatum en/of enig ander aspect van de opschorting of andere vertraging die niet aan de Opdrachtnemer kan worden
toegerekend.
3.4 Door de Opdrachtnemer veroorzaakte Vertraging of Wijzigingen in het Tijdschema – Vooraf Gefixeerde Schadevergoeding
3.4.1 Indien de Opdrachtnemer, als gevolg van zijn nalatigheid, de enige veroorzaker is van het per de Voltooiingsdatum niet voltooid
hebben van de Diensten of, in geval van Verhuurdiensten, het per de overeengekomen datum/data gedurende de Verhuurperiode niet
gemobiliseerd of ter beschikking gesteld hebben van het Materieel en/of Personeel, dan is de Opdrachtnemer gehouden tot betaling van
een vooraf gefixeerde schadevergoeding enkel indien dit in de Specificaties van de Overeenkomst is bepaald. Een dergelijke vooraf
gefixeerde schadevergoeding geldt als de enige financiële genoegdoening voor de Onderneming voor verlies of schade voortvloeiend
uit de tekortkoming van de Opdrachtnemer en dient te worden beschouwd als een reële schatting op voorhand van de geleden verliezen.
3.4.2 In ieder geval wordt de totale gezamenlijke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ten aanzien van de vooraf gefixeerde
schadevergoeding beperkt tot 5% van de Oorspronkelijk Aanneemsom tenzij anders is bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
De vooraf gefixeerde schadevergoeding is bij vertraging en als gevolg van tekortkoming van de Opdrachtnemer zoals nader omschreven
in artikel 3.4.1, de enige genoegdoening voor de Onderneming.
4 PRIJS, BETALING EN BELASTING
4.1 Aanneemsom
4.1.1 De voor de Diensten/Verhuurdiensten te betalen Aanneemsom, de uitsplitsing van de Aanneemsom en de van toepassing zijnde
betalingsvoorwaarden en -condities staan vermeld in de Specificaties van de Overeenkomst. De Aanneemsom is gebaseerd op de
(omvang van de) Diensten/Verhuurdiensten en behoudens een eventuele Wijzigingsopdracht of andere aanpassing overeenkomstig de
Overeenkomst.
4.2 Betaling
4.2.1 De Onderneming dient te betalen:
(a) de (overeengekomen delen van) de Aanneemsom vermeerderd met eventuele van toepassing zijnde belastingen, heffingen enz.,
zoals omschreven in artikel 4.2(c) overeenkomstig het (stappen)plan voor betaling en binnen de betalingstermijn(en) die in de
Specificaties van de Overeenkomst staan uiteengezet;
(b) binnen 30 dagen nadat de Opdrachtnemer zijn factuur heeft ingediend; en
(c) zonder enige inhouding van welke aard dan ook (behalve indien vereist door van toepassing zijnde wetgeving). Geen enkele betaling
van de Onderneming aan de Opdrachtnemer is afhankelijk van betaling van de Principaal aan de Onderneming.
4.3 Belasting
4.3.1 De Aanneemsom is exclusief BTW en alle andere belastingen, heffingen en/of boetes enz. die door de overheid en/of andere
instanties ten aanzien van en/of in verband met de Overeenkomst of de Diensten worden geheven, met uitzondering van
vennootschapsbelasting en/of andere belasting op inkomsten voor zover deze overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving door
de Opdrachtnemer verschuldigd is.
4.4 Inflatie
4.4.1 De Opdrachtnemer kan de Aanneemsom te allen tijde verhogen door de Onderneming hiervan ten minste 14 dagen van te voren
schriftelijk in kennis te stellen indien er sprake is van een verhoging van de directe kosten voor de Opdrachtnemer voor het leveren van
de betreffende Diensten en die te wijten is aan een factor waarop de Opdrachtnemer geen invloed heeft.
5 OVERIGE AAN DE DIENSTEN/VERHUURDIENSTEN GERELATEERDE CONDITIES & PRIJSAANNAMES
5.1 Informatie en Documenten
5.1.1 Een Partij mag volledig vertrouwen op de informatie en documentatie die door of namens de andere Partij is verstrekt. Iedere Partij
is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de informatie en documentatie die zij aan de andere Partij heeft
verstrekt of heeft laten verstrekken. De Verstrekkende Partij vrijwaart de andere Partij tegen alle schade(vergoedingen), verliezen,
claims, kosten enz. die het gevolg zijn van de onnauwkeurigheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie en documentatie
van de Verstrekkende Partij.
5.1.2 (enkel van toepassing op Diensten) Indien vereist door of ingevolge de Overeenkomst en met inachtneming van de beroepsmatige
kennis als onderneming voor zwaar hijswerk en transport en met inachtneming van de omvang van de Diensten, dient de Opdrachtnemer
alle aan de Diensten gerelateerde documenten, tekeningen, specificaties en instructies te controleren op tegenstrijdigheden en fouten.
De Onderneming is en blijft echter verantwoordelijk voor alle eventuele gevolgen die voortvloeien uit dergelijke tegenstrijdigheden en
fouten in documenten, tekeningen, specificaties en instructies zoals deze door de Opdrachtnemer van de Onderneming zijn ontvangen.
5.2 Vergunningen, Naleving van de Wet, Quarantainevereisten
5.2.1 Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, is de Onderneming verantwoordelijk voor het, op eigen kosten, verkrijgen van alle
vergunningen, licenties, douaneafhandeling en andere goedkeuringen die vereist zijn voor de uitvoering van het Project en/of de
Diensten/Verhuurdiensten en voor het toegang krijgen tot de Locatie.
5.2.2 De Opdrachtnemer en de Onderneming zullen alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving, verordeningen en/of andere
voorschriften en aanwijzingen van overheden naleven.
5.2.3 Om twijfel te voorkomen, voor zover de Opdrachtnemer verplicht is eventueel van toepassing zijnde quarantainevoorschriften na
te leven, wordt dit beschouwd als een Wijziging die de Opdrachtnemer recht geeft op een Wijzigingsopdracht.
5.3 Toegankelijkheid Locatie & en Omstandigheden
5.3.1 De Onderneming draagt er zorg voor dat de Locatie goed toegankelijk is, dat het mobiliseren en/of assembleren van het materieel
van de Opdrachtnemer goed en veilig naar, op en vanaf de Locatie kan plaatsvinden en dat de Diensten/Verhuurdiensten op de
overeengekomen datum kunnen worden aangevangen en zonder onderbreking of belemmering kunnen worden uitgevoerd.
5.3.2 De Onderneming zorgt verder voor goede werkomstandigheden op de Locatie (in het bijzonder ten aanzien van veiligheid en
welzijn) en zorgt ervoor dat deze omstandigheden voldoen aan alle plaatselijke voorschriften en vereisten.
5.4 Professionele/Onafhankelijke Uitvoering van de Diensten (enkel van toepassing op Diensten)
5.4.1 De Opdrachtnemer betracht alle redelijke vaardigheid, zorgvuldigheid en ijver bij de uitvoering van de Diensten en voert al zijn
verantwoordelijkheden uit in overeenstemming met de erkende beroepsnormen.
5.4.2 De Opdrachtnemer heeft de uitsluitende zeggenschap over de middelen en werkwijzen die vereist zijn voor de uitvoering van de
Diensten. De Opdrachtnemer plant en voert de Diensten uit zoals dit het de Opdrachtnemer het beste schikt, op voorwaarde dat de
Opdrachtnemer zich houdt aan het Tijdschema en redelijke instructies van de Onderneming overeenkomstig de bepalingen van de
Overeenkomst.
5.5 Veiligheid Voorop
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5.5.1 Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, is de Opdrachtnemer in geen geval gehouden werkzaamheden
te ondernemen of zich te houden aan enige instructie of aanwijzing die de Opdrachtnemer in alle redelijkheid onveilig of mogelijk
gevaarlijk acht voor mens of goed.
5.6 Vracht
5.6.1 Tenzij ander bepaald in de Overeenkomst, is de Onderneming verantwoordelijk voor het de Vracht voorzien van hijs-, opvijzel-,
verankerings- en/of sjorpunten met voldoende vermogen/sterkte voor efficiënte en veilige uitvoering van de Diensten of, in geval van
Verhuurdiensten, de efficiënte en veilige uitvoering van de werkzaamheden die de Onderneming voornemens is met het Materieel uit te
voeren. De Onderneming is voorts verantwoordelijk voor de verpakking van de Vracht.
5.6.2 De Onderneming draagt er zorg voor dat de Vracht, in alle aspecten met inbegrip van, maar niet beperkt tot constructieve integriteit,
zwaartepunt, gewicht en/of uitvoeringsvorm, geschikt is voor en bestand tegen de krachten en/of hantering als gevolg van de
overeengekomen uitvoeringswerkwijze van de Diensten (bijvoorbeeld, hijsen, vervoeren, opvijzelen en/of schuiven) of, in geval van
Verhuurdiensten, de werkzaamheden die de Onderneming voornemens is met het Materieel uit te voeren.
5.7 Garantie en Gebreken (enkel van toepassing op Diensten)
5.7.1 De Opdrachtnemer garandeert dat hij goed vakmanschap zal inzetten en de Diensten overeenkomstig de bepalingen van de
Overeenkomst zal uitvoeren. Niettegenstaande en vanwege de aard van de Diensten, wordt nadrukkelijk overeengekomen dat de
Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor werkzaamheden op het gebied van reparatie, reconstructie, opnieuw testen, en herstel en
dat hij geen gebreken, onvolkomenheden of andere fouten dient te herstellen zoals die zich na voltooiing van (een tussenliggende
mijlpaal van) de Diensten voor kunnen doen.
6 OPSCHORTING / BEËINDIGING / OPZEGGING
6.1 Beëindiging naar Goeddunken van de Onderneming
6.1.1 De Onderneming kan, te allen tijde, om welke reden dan ook de Overeenkomst naar eigen goeddunken opzeggen of beëindigen
door de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van de ingangsdatum van de beëindiging.
6.1.2 In geval van beëindiging of opzegging van de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel 6.1, betaalt de Onderneming de
Opdrachtnemer (a) de waarde van de Diensten/Verhuurdiensten die tot en met de ingangsdatum van de beëindiging zijn uitgevoerd, (b)
overeengekomen demobilisatievergoedingen vermeerderd met alle redelijke kosten die de Opdrachtnemer als gevolg van de
beëindiging/opzegging heeft gemaakt en (c) een vergoeding van 25% over de resterende, door beëindiging niet-uitgevoerde waarde van
de Diensten of, in geval van Verhuurdiensten, de som zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst die door de Onderneming
betaald moet worden voor het resterende, door beëindiging niet-uitgevoerde gedeelte van de overeengekomen minimale
Verhuurperiode. Voor zover van toepassing en mogelijk, worden die waarde en kosten berekend door de in de Overeenkomst
opgenomen prijzen/tarieven toe te passen.
6.2 Beëindiging door de Onderneming om dringende Reden (Verzuim/Niet-nakoming aan de zijde van de Opdrachtnemer)
6.2.1 Indien de Opdrachtnemer een wezenlijke verplichting die hij in de Overeenkomst op zich heeft genomen niet nakomt en hij deze
schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen (‘Herstelperiode’) na schriftelijke kennisgeving over die niet-nakoming, welke
kennisgeving door de Onderneming binnen 10 dagen na de datum van niet-nakoming aan de Opdrachtnemer dient te worden
uitgebracht, dan kan de Onderneming de Overeenkomst beëindigen door de Opdrachtnemer daarover tien (10) dagen van tevoren
schriftelijk in kennis te stellen. lndien een dergelijke niet-nakoming niet redelijkerwijs binnen dertig (30) dagen kan worden hersteld, wordt
de Herstelperiode van de Opdrachtnemer verlengd tot maximaal negentig (90) dagen, tenzij schriftelijk anders met de Onderneming is
overeengekomen.
6.2.2 In geval van beëindiging door de Onderneming om dringende reden, betaalt de Onderneming de Opdrachtnemer de waarde van
de uitgevoerde Diensten/Verhuurdiensten onder aftrek van de directe en redelijke kosten die zijn gemaakt om de
Diensten/Verhuurdiensten door een vervangende Onderaannemer te laten uitvoeren.
6.3 Opschorting/Beëindiging door de Opdrachtnemer om dringende Reden (Verzuim/Niet-nakoming aan de zijde van de
Onderneming)
6.3.1 Indien:
(a) de Onderneming heeft nagelaten de Opdrachtnemer te betalen voor de Diensten/Verhuurdiensten gedurende een periode van vijftien
(15) dagen na de datum waarop die betaling uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd werd, en/of
(b) de Onderneming een andere wezenlijke verplichting die zij uit hoofde van de Overeenkomst is aangegaan, niet is nagekomen en zij
deze niet-nakoming niet herstelt binnen dertig (30) dagen nadat de Opdrachtnemer de Onderneming hierover schriftelijk in kennis heeft
gesteld, en/of
(c) de Diensten of het Project, geheel of voor een aanzienlijk deel, gedurende een periode van zestig (60) opeenvolgende dagen buiten
schuld of toedoen van de Opdrachtnemer worden stopgezet,
dan kan de Opdrachtnemer, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die de Opdrachtnemer uit hoofde van of krachtens de
Overeenkomst heeft (bij wet bepaald of uit billijkheid), de Onderneming tien (10) dagen van tevoren schriftelijk in kennis stellen
(‘Kennisgeving van Opschorting’) van een dergelijke niet-nakoming of verzuim en, indien een dergelijke niet-nakoming, tekortkoming of
verzuim niet binnen die periode van tien (10) dagen wordt hersteld, dan kan de Opdrachtnemer de uitvoering uit hoofde van de
Overeenkomst opschorten.
6.3.2 Indien een dergelijke niet-nakoming, tekortkoming of verzuim niet binnen twintig (20) dagen na de datum van de Kennisgeving van
Opschorting door de Onderneming wordt hersteld, dan kan de Opdrachtnemer de Overeenkomst beëindigen en in elk geval zonder
doublure, uitbetaald krijgen: (i) de bedragen, vergoedingen en kosten zoals bepaald in artikel 6.1 (Beëindiging naar goeddunken van de
Onderneming) plus (ii) alle verdere verliezen of schade die de Opdrachtnemer heeft geleden en waarvan ingevolge de Overeenkomst
niet nadrukkelijk afstand is gedaan.
6.4 Overmacht
6.4.1 Overmacht betekent omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen die buiten de redelijke macht van één van de Partijen vallen
en die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet konden worden voorzien, die zich voordoen zonder dat een Partij ten aanzien
daarvan schuld draagt of nalatig is en die niet kunnen worden vermeden of voorkomen door het treffen van redelijke maatregelen, welke
tijdelijk of permanent de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst (met uitzondering van betalingsverplichtingen)
verhinderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stakingen binnen de gehele sector of de regio, aanzienlijke verstoringen van
toevoerketen en arbeidsonlusten (met uitzondering van het personeel van de Groep van de getroffen Partij), gebeurtenissen die verband
houden met cyberveiligheid, muiterijen, quarantaines, epidemieën, pandemieën, oorlogen (verklaard of niet verklaard), terrorisme,
blokkades, embargo's, oproer, burgerlijke onlusten, burgeroorlogen, branden, stormen en/of weersomstandigheden en/of andere
spelingen van de natuur. Slecht Weer dat niet abnormaal is voor de Locatie wordt niet als Overmacht aangemerkt.
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6.4.2 Indien de uitvoering van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tijdelijk wordt verhinderd door een geval van Overmacht,
zal het geval van Overmacht enkel tot gevolg hebben dat de uitvoering van die verplichtingen wordt uitgesteld (met uitzondering van
betalingsverplichtingen), en dient deze er niet toe om een partij te ontslaan van overige verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
6.4.3 Onmiddellijk na het optreden van Overmacht, zal de getroffen Partij de andere Partij daarvan schriftelijk in kennis stellen, onder
opgave van de Overmacht-gebeurtenis, het effect van deze gebeurtenis op de contractuele verplichtingen van de Partij, en in hoeverre
matigende maatregelen zijn genomen. De getroffen Partij levert alle redelijke inspanningen om de gevolgen van Overmacht te matigen
en tot een minimum te beperken.
6.4.4 In geval van Overmacht, wordt de Opdrachtnemer een dusdanige verlenging van de termijn verleend – en bijgevolg een aanpassing
van het Tijdschema en de Voltooiingsdatum of, in geval van Verhuurdiensten de Verhuurperiode - zoals redelijkerwijs nodig gezien de
gevolgen van de vertraging.
6.4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het beide Partijen toegestaan de Overeenkomst te beëindigen indien een
Overmacht-gebeurtenis vijftien (15) dagen of langer aanhoudt. In geval van een dergelijke beëindiging is de Onderneming slechts
gehouden tot betaling van de waarde van de verrichte Diensten en alle redelijke directe kosten (waaronder demobilisatiekosten) die als
gevolg van deze beëindiging zijn gemaakt. Voor zover van toepassing en mogelijk, worden die waarde en kosten berekend door de in
de Overeenkomst opgenomen prijzen/tarieven toe te passen.
7 AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING
7.1 Algemene Basis voor Aansprakelijkheid
7.1.1 De Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, verlies, letsel, uitgaven en/of kosten van welke aard dan ook indien en
voor zover dergelijke schade, verlies, letsel, uitgaven en/of kosten het gevolg zijn van onzorgvuldige fouten, handelingen, nalaten of
contractbreuk aan de zijde van de Opdrachtnemer en/of zijn eventuele Onderaannemers.
7.2 Beperking van de Totale Aansprakelijkheid
7.2.1 Uitgezonderd in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag aan de zijde van de Opdrachtnemer en voorts voor zover
door de van toepassing zijnde wetgeving wordt toegestaan, wordt de totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, hetzij contractueel,
uit onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid), uit niet-nakoming van een wettelijke plicht, uit restitutie, bij
wet of uit billijkheid, of uit elke rechtsvordering voortvloeiend uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst voor verlies, schade,
schadevergoeding, kosten, uitgaven, lasten, verschotten, aansprakelijkheid (o.a. ten aanzien van boetes of sancties) rente en kosten,
direct of indirect, huidig of toekomstig, daadwerkelijk of voorwaardelijk, al dan niet vastgesteld, beperkt tot 50% van de Oorspronkelijke
Aanneemsom. De Onderneming zal de Opdrachtnemer Groep vrijwaren en verdedigen tegen en schadeloos stellen ten aanzien van alle
schade(vergoedingen), verliezen, claims, kosten, aansprakelijkheid enz. van de Ondernemer Groep die de hierboven vermelde limitering
overschrijden.
7.3 Uitsluiting van Aansprakelijkheid voor Gevolgschade
7.3.1 Niettegenstaande de schadeloosstellingen en aansprakelijkheden waar elders in de Overeenkomst naar wordt verwezen, zal geen
van de Partijen, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid), uit niet-nakoming van
een wettelijke plicht, uit restitutie, bij wet of uit billijkheid of uit elke rechtsvordering voortvloeiend uit hoofde van of in verband met de
Overeenkomst, aansprakelijk zijn voor winstderving of derving van verwachte winst, inkomstenderving, omzetderving, verlies van
kansen, productieverlies, verlies van gebruik, zakelijk verlies, of welke gevolgschade of indirecte schade dan ook. Elke in dit artikel
vermelde vorm van verlies of schade van de Onderneming Groep wordt als verlies of schade van de Onderneming aangemerkt. Elke in
dit artikel vermelde vorm van verlies of schade van de Opdrachtnemer Groep wordt als verlies of schade van de Opdrachtnemer
aangemerkt. Elke Partij zal de andere Partij dienovereenkomstig verdedigen en schadeloos stellen.
8 VERZEKERINGEN
8.1 Standaard door Opdrachtnemer en Onderneming af te sluiten Verzekeringen
8.1.1 Elke Partij sluit op eigen kosten de navolgende verzekeringen af en houdt deze aan gedurende het bestaan van de Overeenkomst
en de Diensten:
(a) Collectieve Ongevallenverzekering en Werkgever-aansprakelijkheidsverzekering voor het eigen personeel zoals
voorgeschreven door de van toepassing zijnde wetgeving.
(b) Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (lichamelijk letsel bij derden en zaakschade bij derden) met een dekkingslimiet van
EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) zijnde een "combined single limit" (gecombineerde enkele limiet voor zowel letsel
als zaakschade) per gebeurtenis.
(c) Motorrijtuigenverzekering voor het materieel dat in eigendom is van, geleased of gehuurd door de Partij (dekking voor lichamelijk
letsel en zaakschade) zoals voorgeschreven door de van toepassing zijnde wetgeving.
(d) ieder andere door de van toepassing zijnde wetgeving vereiste verzekering.
8.2 Door de Onderneming af te sluiten All-risk Verzekering (CAR/Vrachtverzekering)
8.2.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en het Project, dient de Onderneming, voor eigen rekening, een verzekering of
verzekeringen af te sluiten en aan te houden, of ervoor te zorgen dat een ander lid van de Onderneming Groep deze afsluit en aanhoudt,
welke verzekeringen ten minste adequate dekking bieden voor fysiek verlies of schade en/of persoonlijk letsel dat respectievelijk aan of
door de Vracht op de Locatie en/of tijdens vervoer en/of (tijdelijke) opslag is veroorzaakt. De Onderneming houdt ook een gepaste
verzekering aan (of zorgt ervoor dat haar Groep zulks doet) die dekking biedt voor schade aan of verlies van de overige installaties op
de Locatie of overige eigendommen in het bezit of anderszins onder de hoede of beheer van de Onderneming Groep zoals, maar niet
beperkt tot blijvende constructies en/of bestaande faciliteiten. Deze verzekeringen zullen in ieder geval vóórgaan op de door de
Opdrachtnemer Groep afgesloten verzekeringen. De door de Onderneming en/of een lid van de Onderneming Groep af te sluiten
verzekeringspolis moet worden voorzien van een verklaring van afstand van subrogatie jegens de Opdrachtnemer Groep. Op alle door
de Onderneming of de Onderneming Groep af te sluiten verzekeringspolissen dient de naam van de Opdrachtnemer en de
Opdrachtnemer Groep als medeverzekerde vermeld te staan.
8.3 Door de Opdrachtnemer af te sluiten All-risk Verzekering (Materieelverzekering)
8.3.1 De Opdrachtnemer sluit op eigen kosten een Materieelverzekering af en houdt deze aan gedurende het bestaan van de
Overeenkomst en de Diensten voor het Materieel dat in eigendom is van, geleased of gehuurd door de Opdrachtnemer ten bedrage van
de volledige vervangingswaarde.
8.4 Afstand van Subrogatie / Vermelding als Medeverzekerde / Verzekeringscertificaten
8.4.1 De door elke Partij overeenkomstig artikel 8.1 en 8.3 afgesloten verzekeringen moeten worden voorzien van een verklaring van
afstand van subrogatie jegens de andere Partij en de desbetreffende Groep en (met uitzondering van de collectieve
ongevallenverzekering en werkgever-aansprakelijkheidsverzekering) op de polis dienen de andere Partij en haar desbetreffende Groep
als medeverzekerden vermeld te staan. De afstand van subrogatie en het vermelden als medeverzekerde zijn echter alleen van
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toepassing voor zover de desbetreffende Partij enige aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst op zich heeft genomen. Elke
Partij dient een verzekeringscertificaat te overleggen als bewijs van het bestaan van de verzekeringen.
8.5 Aansprakelijkheid voor Eigen Risico van Verzekeringen
8.5.1 Een Partij dient de andere Partij de eigen risico's op de door de andere Partij afgesloten verzekeringspolissen te vergoeden of te
restitueren voor zover haar nalatigheid of schuld uit hoofde van de Overeenkomst aanleiding hebben gegeven tot een claim op dergelijke
polissen. De verplichting tot vergoeding of restitutie van het eigen risicobedrag wordt beperkt tot EUR 100.000 (honderdduizend euro)
per gebeurtenis.
9 TOEPASSELIJK RECHT EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN
9.1 Toepasselijk Recht
9.1.1 De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.
9.2 Geschillen
9.2.1 Een Partij kan de andere Partij schriftelijk in kennis stellen over het ontstaan van een Geschil. In eerste instantie zullen de Partijen
trachten het Geschil op te lossen door in goed vertrouwen met elkaar in onderhandeling te treden. Indien de Partijen binnen dertig (30)
dagen, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving, geen overeenstemming weten te bereiken over hoe het geschil opgelost kan
worden, dan mag elk van de Partijen het geschil voor arbitrage voorleggen zoals uiteengezet in artikel 9.2.2.
9.2.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst welke niet worden opgelost door middel van
onderhandelingen in goed vertrouwen overeenkomstig artikel 9.2.1, worden definitief beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement
van de Internationale Kamer van Koophandel door één of meer arbiters die overeenkomstig dat Reglement worden benoemd. De plaats
van arbitrage zal zijn gelegen in Rotterdam, Nederland.
10 DIVERSEN
10.1 Kennisgevingen
10.1.1 Alle kennisgevingen, aanmaningen, vorderingen of andere mededelingen uit hoofde van de Overeenkomst aan de Partijen
moeten in de Engelse taal worden gesteld en worden geacht naar behoren te zijn gedaan of aangezegd indien deze schriftelijk per
aangetekende post, e-mail of koerier bij de Partij zijn bezorgd, en gericht aan de persoon/personen en adres/adressen die in of ingevolge
de Overeenkomst zijn bepaald of, bij gebreke waarvan, indien per koerier bezorgd op het adres van de statutaire zetel van de Partij of
een ander adres dat door de ontvangende Partij schriftelijk is bepaald.
10.2 Bedrijfsethiek en Anti-Omkoping
10.2.1 Elke Partij gaat ermee akkoord om, bij de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, alle van toepassing
zijnde wetten na te leven en ervoor te zorgen dat ook de aan haar gelieerde ondernemingen deze naleven. Deze wetten betreffen onder
andere alle internationale regels een voorschriften met betrekking tot omkopingskwesties (zoals, maar niet beperkt tot Hoofdstuk VII
‘Bestrijding van corruptie, omkopingsverzoeken en afpersing, Artikel 1 van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen) en
de handelssancties en exportcontrolewetgeving van de EU en de VS.
10.2.2 Geen van de Partijen onderneemt opzettelijk enige actie die tot gevolg heeft dat de andere Partij in overtreding raakt met de van
toepassing zijnde wetgeving. Voorts zal elke Partij onmiddellijk de andere Partij informeren indien zij enige informatie of een vermoeden
heeft dat er in verband met de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst sprake is van een overtreding van
de van toepassing zijnde wetgeving.
10.3 Intellectuele Eigendom
10.3.1 Alle documentatie is en blijft het eigendom van de Partij die deze aan de andere Partij heeft verstrekt.
10.3.2 Alle eventuele intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in verband met het Project of de Diensten verstrekte
informatie en/of documenten en zoals nader in de Specificaties van de Overeenkomst omschreven kunnen zijn (‘Intellectuele
Eigendom’), berusten en blijven berusten bij de Partij die de documenten en/of informatie aan de andere Partij heeft verstrekt.
10.3.3 Alle concepten, producten, processen (octrooieerbaar of anderszins), auteursrechtelijk beschermbaar materiaal (waaronder
zonder beperking documenten, specificaties, berekeningen, kaarten, schetsen, notities, rapporten, data, modellen, monsters,
tekeningen, ontwerpen, video's en elektronische software) of andere informatie die voor het eerst is bedacht, in de praktijk gebracht of
tot stand gebracht door een lid van de Opdrachtnemer Groep in de uitvoering van de Diensten (en met betrekking tot eventuele
onderaannemers, hun desbetreffende omvang) uit hoofde van deze Overeenkomst (collectief, ‘Werkproduct’) is de eigendom van de
Opdrachtnemer. De eigendomstitel zal, naar gelang het geval welk moment het eerste plaatsvindt, overgaan op het moment van het
bedenken, het in de praktijk brengen of het tot stand brengen, ongeacht of het op het moment van bedenken, in de praktijk brengen of
tot stand brengen aan de Opdrachtnemer geleverd is.
10.3.4 Elke Partij zal de andere Partij schadeloos stellen, beschermen, verdedigen en vrijwaren tegen alle schade(vergoedingen),
verliezen, claims, stappen of procedures die voortvloeien uit een door die Partij gepleegde inbreuk op een octrooi en in verband met de
Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot terugbetaling van royalty's of soortgelijke kosten die door de andere Partij zijn betaald.
10.4 Vertrouwelijke Informatie
10.4.1 Onder ‘Vertrouwelijke Informatie’ wordt verstaan alle informatie die (hetzij mondeling, schriftelijk of op enige andere manier)
door de bekendmakende Partij aan de ontvangende Partij bekend is gemaakt, hetzij voorafgaand aan of gedurende een periode van 5
jaar ná de datum van de Overeenkomst, ongeacht of deze als vertrouwelijk was aangemerkt of door de aard ervan redelijkerwijs als
vertrouwelijk moest worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot de activiteiten van die
Partij, haar processen, plannen of intenties, productie-informatie, knowhow, auteursrechten, modelrechten, handelsgeheimen,
marktkansen, bedrijfsaangelegenheden, maar met uitsluiting van enig deel van deze informatie:
(a) dat op enigerlei manier openbaar is of wordt gemaakt zonder dat de Overeenkomst daarbij wordt geschonden door een ontvangende
Partij of enige persoon aan wie zij deze bekendmaakt; of
(b) waarvan de ontvangende Partij kan aantonen dat:
(i) deze al in haar bezit of bij haar bekend was doordat deze bij haar in gebruik was of in haar bestanden opgenomen voordat zij het van
de bekendmakende Partij ontving en niet door de ontvangende Partij van de bekendmakende Partij werd verkregen onder een
geheimhoudingsplicht; of
(ii) deze zonder een beroep te doen op de Vertrouwelijke Informatie door de ontvangende Partij is ontwikkeld; of
(iii) de ontvangende Partij deze verkrijgt of tot haar beschikking staat via een andere bron dan de bekendmakende Partij zonder dat de
ontvangende Partij of dergelijke bron enige geheimhoudingsplicht of verplichting tot niet-gebruiken schendt.
10.4.2 De bekendmakende Partij en de ontvangende Partij komen met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie die van de andere Partij
of namens de andere Partij van een derde is ontvangen, als volgt overeen:
(i) De Vertrouwelijke Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doeleind van de Overeenkomst en de
uitvoering van de uit hoofde daarvan verleende Diensten;
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(ii) Niets van de Vertrouwelijke Informatie wordt gekopieerd of opgeschreven, behalve wanneer dit redelijkerwijs nodig is voor het
doeleind van de Overeenkomst en de uitvoering van de uit hoofde daarvan verleende Diensten;
(iii) De Vertrouwelijke Informatie wordt alleen bekendgemaakt aan haar directeurs, functionarissen en werknemers (waaronder
directeurs, functionarissen en werknemers van de Groep van de ontvangende Partij) die de Vertrouwelijke Informatie dienen te kennen
voor het doeleind van de Overeenkomst en de uitvoering van de uit hoofde daarvan verleende Diensten;
(iv) De Vertrouwelijke Informatie wordt met dezelfde mate van zorg behandelt en met voldoende beveiliging tegen ongeoorloofde
openbaarmaking als de ontvangende Partij hanteert om haar eigen vertrouwelijke of gevoelige bedrijfseigen informatie te beschermen.
10.4.3 Behoudens de van toepassing zijnde wetgeving inzake het bewaren van gegevens, zal de ontvangende Partij op verzoek van de
bekendmakende Partij alle documenten, materialen en bescheiden en alle kopieën van de Vertrouwelijke Informatie aan de
bekendmakende Partij retourneren en deze Vertrouwelijke Informatie permanent van alle elektronische opslagmedia of uit het geheugen
verwijderen;
10.4.4 Niettegenstaande het bovenstaande, mag elke Partij de Vertrouwelijke Informatie bekendmaken voor zover dit door de wet of een
gerechtelijk bevel wordt vereist, op voorwaarde dat de oorspronkelijk bekendmakende Partij onmiddellijk schriftelijk in kennis wordt
gesteld over de aangevraagde bekendmaking en in redelijke gelegenheid wordt gesteld om tegen de bekendmaking bezwaar te maken
en een conservatoir bevelschrift aan te vragen voordat de ontvangende Partij tot bekendmaking overgaat. De verplichtingen uit hoofde
van dit artikellid blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.
10.5 Geen Cessie / Overdracht
10.5.1 Deze Overeenkomst is bindend voor en strekt tot het voordeel van de partijen in deze Overeenkomst en hun respectievelijke
toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden. Geen van de Partijen heeft het recht haar verplichtingen en rechten uit hoofde van de
Overeenkomst te cederen, over te dragen, te verpanden, te bezwaren of anderszins aan te tasten (hierna, gezamenlijk: 'Cederen')
zonder de schriftelijke toestemming van de andere Partij, die deze toestemming naar eigen oordeel kan verlenen of onthouden.
10.5.2 Iedere poging van de Partijen om zonder deze toestemming haar verplichtingen en rechten uit hoofde van de Overeenkomst te
cederen, is nietig en zonder rechtsgevolg en tast de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet aan.
10.6 Volledige Overeenkomst
10.6.1 De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen de Partijen en treedt in de plaats van alle eerdere
schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken met betrekking tot het onderwerp hiervan.
10.7 Gedeeltelijke nietigheid
Mocht enig beding, afspraak, voorwaarde of bepaling in de Overeenkomst of de toepassing daarvan op enige persoon of omstandigheid
tot op zekere hoogte nietig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijft het overige deel van de Overeenkomst of toepassing van dat
beding of die bepaling op andere personen of omstandigheden dan die waarvoor zij nietig of niet-afdwingbaar worden geacht, daardoor
onaangetast en zal elk beding, afspraak, voorwaarde of bepaling van de Overeenkomst geldig en afdwingbaar zijn voor zover de wet dit
toestaat.
DEEL IV – BIJZONDERE CONDITIES VERHUUR
1 BIJZONDERE CONDITIES VERHUUR MATERIEEL
1.1 Staat van Materieel bij Aflevering en Retourneren
1.1.1 Bij aflevering is het Materieel van goede kwaliteit, in goedwerkende staat, terdege nagekeken en goed onderhouden, zonder
gebreken en geschikt om te functioneren binnen de Specificaties en het Vermogen daarvan.
1.1.2 De Partijen inspecteren gezamenlijk de staat van het Materieel onmiddellijk na aflevering op de Locatie, waarna een schriftelijk
inspectierapport schriftelijk door de Partijen wordt bekrachtigd. Eventuele zichtbare mankementen moeten tijdens de inspectie aan de
Opdrachtnemer worden gemeld, bij gebreke waarvan de Onderneming wordt geacht het Materieel zonder enige zichtbare mankementen
in ontvangst genomen te hebben.
1.1.3 De Onderneming retourneert het Materieel in dezelfde staat, gewone slijtage uitgezonderd, als die waarin het zich bevond ten tijde
van de aflevering bij de Onderneming, bij gebreke waarvan de Onderneming alle redelijke kosten of opgelopen schade als gevolg van
het niet-nakomen van dit artikel 1.1.3 aan de Opdrachtnemer zal vergoeden.
1.2 Gebruik van Materieel
1.2.1 De Onderneming mag het Materieel alleen op de Locatie gebruiken in overeenstemming met de Specificaties en het Vermogen
van het Materieel en (indien door de Onderneming ter beschikking gesteld) enkel met inzet van goed gekwalificeerd en opgeleid
personeel.
1.2.2 De Onderneming mag het Materieel op geen enkele wijze verhuren of onderverhuren en/of enige rechten, van wat voor aard dan
ook, op of in het Materieel aan Derden of enig ander lid van de Onderneming Groep verlenen.
1.3 Eigendomsrechten op het Materieel
1.3.1 De Opdrachtnemer behoudt alle eigendomsrechten op het Materieel en de Opdrachtnemer verricht geen enkele handeling die
onverenigbaar is met de eigendom van het Materieel van de Opdrachtnemer, waaronder verkoop, overdracht, aanpassing, of het
bezwaren daarvan of enige poging tot het nemen van dergelijke stappen. De Onderneming brengt de Opdrachtnemer onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte zodra zij zich ervan bewust wordt dat een partij beslag kan gaan leggen op een stuk Materieel, of al daadwerkelijk
heeft gelegd, of dat het Materieel door soortgelijke maatregelen zal worden of is getroffen.
1.3.2 De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd Materieel(stukken) te vervangen mits het vervangende Materieel van gelijke of betere
kwaliteit is en voorts mits dergelijke vervanging geen wezenlijke (nadelige) invloed zal hebben op het werkschema van de Onderneming.
1.4 Mobilisatie en Demobilisatie
1.4.1 Tenzij anders vermeld in de Specificaties van de Overeenkomst, is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de mobilisatie en
demobilisatie van het Materieel, e.e.a. op kosten van de Onderneming zoals bepaald in de Specificaties van de Overeenkomst.
1.4.2 Indien en voor zover mobilisatie en/of demobilisatie door de Onderneming Groep wordt uitgevoerd, retourneert de Onderneming
aan het einde van de Verhuurperiode (of verlenging daarvan), of onmiddellijk na beëindiging van de Verhuurperiode indien dat eerder
is, het Materieel naar de afleverlocatie of enige andere locatie zoals opgedragen door de Opdrachtnemer.
1.5 Verbruiksgoederen, Onderhoud en Reparatie
1.5.1 Tenzij anders overeengekomen in de Specificaties van de Overeenkomst:
(a) Verbruiksgoederen zoals water, energie, elektriciteit, gas-olie, smeermiddelen en/of tijdelijke bouten en moeren, zijn niet inbegrepen
in de Verhuurtarieven en Aanneemsom. De toelevering van dergelijke artikelen komt geheel en uitsluitend voor de verantwoordelijkheid
van de Onderneming (op eigen kosten).
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(b) De Opdrachtnemer voert de niet-reguliere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het Materieel uit. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer mag de Onderneming geen niet-reguliere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
aan het Materieel uitvoeren.
(c) De Onderneming draagt de kosten voor alle reparaties en/of onderhoud van Materieel dat tijdens de Verhuurperiode tot aan de
teruglevering aan de Opdrachtnemer nodig is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot arbeidskosten, materialen, reiskosten en
transportkosten, tenzij de reparatie of het onderhoud het gevolg is van nalatig handelen en/of verzuimen door het (door de
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde) Personeel of als gevolg van interne gebreken aan het Materieel, ongeacht of dit tijdens gebruik
of tijdens het retourneren is.
1.6 Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
1.6.1 De Onderneming is aansprakelijk voor alle schade, verlies, letselschade, onkosten en/of kosten van welke aard dan ook, indien en
voor zover dergelijke schade, verlies, letselschade, onkosten en/of kosten worden veroorzaakt door nalatige fouten, handelingen,
verzuim of contractbreuk door de Onderneming en/of zijn Onderaannemers.
1.7 Verzekering
1.7.1 De Ondernemering zal op eigen kosten een All-Risk verzekering afsluiten en in stand houden gedurende de Verhuurperiode, voor
het Materieel dat door de Onderneming geleased of gehuurd wordt, voor een bedrag van de volledige vervangingswaarde. De
verzekering zal de Opdrachtnemer als verliesbegunstigde vermelden, moet een verklaring van afstand van subrogatie jegens de
Opdrachtnemer Groep bevatten en zal de Opdrachtnemer Groep als medeverzekerde vermelden. De Onderneming zal een certificaat
van verzekering afgeven als bewijs van het bestaan van de verzekering.
2 BIJZONDERE CONDITIES VERHUUR PERSONEEL
2.1 Personeel – Ter Beschikking gesteld door de Onderneming
2.1.1 Indien en voor zover bediening van het Materieel door de Onderneming Groep wordt uitgevoerd, zorgt de Onderneming ervoor dat
het personeel dat het Materieel bedient volledig gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om dit te doen. De Onderneming zal de
Opdrachtnemer Groep schadeloos stellen en vrijwaren tegen claims, aansprakelijkheden, kosten, schadevergoeding en onkosten van
elke soort en aard die voortvloeien uit alle handelingen en nalatigheden van dergelijk personeel al dan niet in dienst van de Onderneming.
2.2 Personeel – Ter Beschikking gesteld door de Opdrachtnemer
2.2.1 Indien en voor zover bediening van het Materieel door Personeel wordt uitgevoerd, zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat het
Personeel volledig gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om dit te doen. Dergelijk Personeel wordt echter te allen tijde als geleende
ondergeschikten beschouwd en verricht alle werkzaamheden onder de supervisie, aanwijzingen en leiding van en in naam van de
Onderneming. De verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer is nadrukkelijk beperkt tot het ter beschikking stellen van volledig
gekwalificeerd, bekwaam en bevoegd Personeel.
2.2.2 De Onderneming is volledig verantwoordelijk voor het schadeloos stellen van de Opdrachtnemer Groep en vrijwaart deze tegen
claims, aansprakelijkheden, kosten, schadevergoeding en onkosten van elke soort en aard die voortvloeien uit alle handelingen en
nalatigheden van dergelijk Personeel al dan niet in dienst van de Opdrachtnemer.
2.2.3 Tarieven/kosten voor mobilisatie en/of demobilisatie (waaronder dagelijks woon-werkverkeer) van Personeel zijn zoals bepaald in
de Specificaties van de Overeenkomst.
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