
 

 

 
 
 
 

 
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DALEN  

 
A. ALGEMEEN DEEL  
 
Artikel 1  Definities 
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan 
onder: 
Algemene Inkoopvoorwaarden: de hierna 
volgende algemene inkoopvoorwaarden 
Van Dalen Van Dalen Infra en Milieu B.V. en/of Van 
Dalen Reiniging B.V. en/of Van Dalen Infra B.V. en/of 
aan hen gelieerde ondernemingen. 
Opdrachtnemer: Iedere natuurlijke persoon, 
contractuele vennootschap of rechtspersoon die aan 
Van Dalen Producten levert, dan wel met wie Van 
Dalen een Overeenkomst sluit dan wel met wie Van 
Dalen in onderhandeling is over het sluiten van een 
Overeenkomst. 

Producten: Alle aan Van Dalen krachtens de 
overeenkomst te leveren en/of geleverde goederen of 
te verlenen en/of verleende diensten, waaronder 
mede begrepen uitvoering van werkzaamheden. 
Aanbieding(en): het door Opdrachtnemer gedane 
aanbod. 
Order: een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding 
van de Aanbieding door een daartoe binnen Van 
Dalen bevoegd persoon.  
Overeenkomst(en): Iedere overeenkomst waarbij 
Opdrachtnemer een prestatie verricht die bestaat uit: 
de verkoop en levering van goederen, het ter 
beschikking stellen van goederen, ter zake aanneming 
van werk of ter zake het verlenen van diensten, hoe 
genaamd ook, elke aanvulling of wijziging daarop, 
alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en 
ter uitvoering van een dergelijke overeenkomst. 
Partijen: Van Dalen en Opdrachtnemer gezamenlijk. 
 
Artikel 2  Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van 

toepassing op alle Aanbiedingen van 
Opdrachtnemer, iedere Order van Van Dalen en 
op alle Overeenkomsten tussen Partijen.   

2. Indien een of meerdere bepalingen, dan wel een 
deel van een bepaling van deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden wordt vernietigd of anderszins 
onverbindend blijkt te zijn, tast dit de geldigheid 
van de overige bepalingen niet aan. In dat geval is 
de Opdrachtnemer gehouden een of meerdere 
nieuwe bepalingen met de Opdrachtnemer 
overeen te komen, die qua doel en strekking 
zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke 
bepaling(en). 

 
Artikel 3  Totstandkoming Overeenkomst  
1. Elke Aanbieding van de Opdrachtnemer is 

onherroepelijk en, tenzij anders is afgesproken, 
geldig gedurende 90 dagen.  

2. Een Overeenkomst met Van Dalen komt pas tot 
stand indien en voor zover Van Dalen een 
Aanbieding aanvaardt door middel van het 
verstrekken van een Order. Mondelinge 
toezeggingen van en/of mondelinge afspraken met 
(medewerkers van) Van Dalen, binden Van Dalen 

niet. Indien de Order afwijkt van de Aanbieding 
dan wel indien geen expliciete Aanbieding is 
gedaan, wordt de (afwijkende) Order geacht door 
de Opdrachtnemer te zijn aanvaard behoudens 
schriftelijke bezwaar van de Opdrachtnemer 

binnen 14 dagen na verzending van de Order aan 
de Opdrachtnemer. Bij gebreke van tijdig 
schriftelijk bezwaar wordt de Overeenkomst 
geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig 
de inhoud van de Order.  

3. Indien tussen Van Dalen en Opdrachtnemer 
schriftelijke bepalingen zijn of worden 
overeengekomen die afwijken van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden, hebben deze specifiek 
schriftelijke overeengekomen bepalingen 
voorrang. Indien in de Aanbieding, de Order of de 
Overeenkomst en/of daarbij behorende bijlagen 
wordt verwezen naar technische, veiligheids-, 
kwaliteits-, of andere voorschriften die niet zijn 
bijgevoegd, wordt Opdrachtnemer geacht deze te 
kennen, tenzij hij Van Dalen onverwijld schriftelijk 

van het tegendeel in kennis stelt.  
4. Van Dalen is gerechtigd, zonder gehouden te zijn 

tot vergoeding van kosten en/of schadevergoeding 
aan Opdrachtnemer, de hoeveelheid door 
Opdrachtnemer te leveren Producten eenzijdig te 
wijzigen, ook indien dit minderwerk oplevert.  

5. Meer- en minderwerk wordt slechts door Van 
Dalen aanvaard indien vooraf schriftelijk 
overeengekomen met een daartoe namens Van 
Dalen bevoegde persoon.  

6. Opdrachtnemer is verplicht Van Dalen schriftelijk 
te waarschuwen indien inlichtingen, gegevens, 
planningen, werkwijzen, instructies e.d. verstrekt 
door of namens Van Dalen fouten bevatten of 
gebreken vertonen of Opdrachtnemer vermoedt 
dat sprake is van dergelijke fouten of gebreken. 
Indien Opdrachtnemer nalaat de in de vorige zin 
bedoelde waarschuwing te doen, is hij 
aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen 
daarvan. 

7. Wijziging en/of aanvulling van hetgeen Partijen 
zijn overeenkomen, kan, voor zover het geen 
wijziging als bedoeld in lid 4 betreft, slechts 
schriftelijk en met wederzijds goedvinden 
plaatsvinden.  

8. De in het kader van de op het werk van 
toepassing zijnde technische en administratieve 
bepalingen uit de hoofdaannemingsovereenkomst 
tussen Van Dalen en principaal en overige ter zake 
relevante bescheiden zijn voor de Opdrachtnemer 
bij Van Dalen ter inzage beschikbaar. 
Desgevraagd zullen van deze stuken aan de 
Opdrachtnemer kopieën worden verstrekt. De 
Opdrachtnemer wordt geacht inzage in 
voornoemde stukken te hebben gehad en alle 
overige door hem gewenste inlichtingen / 
informatie te hebben verkregen 
 

 
Artikel 4  Geheimhouding 
1. De Opdrachtnemer, waaronder mede begrepen zijn 

werknemers en door hem ingeschakelde derden, 
dient tegenover derden strikte geheimhouding in 
acht te nemen met betrekking tot informatie die 
hij op welke wijze dan ook over Van Dalen te 

weten komt en waarvan Opdrachtnemer kan 
vermoeden dat deze informatie op enigerlei wijze 
vertrouwelijk is dan wel Van Dalen op enigerlei 
wijze schade kan berokkenen. Het voorgaande 
geldt niet voor zover Opdrachtnemer wettelijk 
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verplicht is de betreffende informatie aan de derde 
te verstrekken. 

 
Artikel 5  Prijzen 
1. Prijzen van Opdrachtnemer zijn uitgedrukt in 

euro’s en zijn, tenzij anders vermeld, 
totaalprijzen. Bijvoorbeeld, doch niet limitatief, is 
het volgende inbegrepen: omzetbelasting, andere 
heffingen/toeslagen, verpakking/emballage, 
transportkosten en verzekering.  

2. De prijs kan niet na het tot stand komen van de 
Overeenkomst worden verhoogd, tenzij deze 
verhoging schriftelijk door Van Dalen is aanvaard. 
Opdrachtnemer komt ook geen beroep toe op 
vergoeding wegens een kostenverhogende 
omstandigheid (zoals stijging van de loon- en 
brandstofkosten, materiaalprijzen, sociale lasten 
en belastingen). De toepasselijkheid van artikel 
7:753 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
Artikel 6  Betaling 

1. Betaling door Van Dalen dient te geschieden 

binnen 60 dagen na goedkeuring en ontvangst 
van de factuur.  

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is 
geen fatale termijn en vangt, ongeacht een 
eerdere factuurdatum, in ieder geval niet eerder 
dan nadat levering dan wel uitvoering van de 
Producten heeft plaatsgevonden.  

3. Facturen komen alleen voor betaling in 

aanmerking indien Opdrachtnemer een door een 
bij Van Dalen bevoegde persoon afgetekende 
afleverbon en opdrachtbon heeft overlegd, en de 
facturen deugdelijk zijn gespecificeerd, aan de 
juiste afdeling van Van Dalen zijn gericht, zijn 
voorzien van het referentienummer en de datum 
van de Order dan wel Overeenkomst en voldoen 
aan de eisen zoals gesteld bij of krachtens de Wet 
op de Omzetbelasting 1968.  

4. Indien Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan het 
bepaalde in dit artikel heeft Van Dalen te allen 
tijde het recht haar betalingsverplichtingen op te 
schorten. Zodra Opdrachtnemer alsnog aan haar 
verplichtingen voldoet, zal Van Dalen de facturen 
binnen een redelijke termijn, van in beginsel 14 
dagen nadat Opdrachtnemer alsnog aan haar 
verplichtingen heeft voldaan, voldoen.  

5. Betaling door Van Dalen houdt geen afstand van 

recht in en kan in geen enkel opzicht worden 
opgevat als enige goedkeuring van de 
deugdelijkheid van de Producten en ontslaat de 
Opdrachtnemer niet van een eventuele 
aansprakelijkheid en/of garantie.  

6. Van Dalen is te allen tijde bevoegd haar 
(toekomstige) vorderingen op Opdrachtnemer te 
verrekenen met enige (toekomstige) vordering 
van Opdrachtnemer.  

 
Artikel 7  Overmacht  
1. Indien nakoming door Opdrachtnemer op grond 

van overmacht niet mogelijk is of onmogelijk 
dreigt te worden, dient Opdrachtnemer Van Dalen 
hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 
Opdrachtnemer dient Van Dalen op de hoogte 

houden van de ontwikkeling van de feiten met 
betrekking tot de overmachtssituatie.  

2. Voor rekening van Opdrachtnemer komen in ieder 
geval, doch niet uitsluitend, staking, tekort aan 
mankracht, niet nakoming van de verplichtingen 
door toeleveranciers en storingen in de productie, 
waardoor Opdrachtnemer daar geen rechten of 
bevrijding van verplichtingen aan kan ontlenen.  
  

Artikel 8  Aansprakelijkheid 

1.  Onverminderd zijn wettelijke aansprakelijkheid, is 
Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle 
(gevolg)schade die door de door Opdrachtnemer 
geleverde Producten is veroorzaakt aan de zijde 
van Van Dalen of derden, tenzij sprake is van 
opzet of bewuste roekeloosheid bij Van Dalen.  

2. Opdrachtnemer vrijwaart Van Dalen tegen alle 
aanspraken van derden op vergoeding van schade 
zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. In dit lid 
worden onder derden mede begrepen werknemers 
van Van Dalen of andere door Van Dalen ingezette 
arbeidskrachten.  

3. Opdrachtnemer dient zich ter zake van haar 
aansprakelijkheid in de meest ruime zin, 
waaronder niet limitatief begrepen 
beroepsaansprakelijkheid, 
productaansprakelijkheid, wettelijke (risico) 
aansprakelijkheid jegens Van Dalen en jegens 
derden voor eigen rekening uitgebreid en 
behoorlijk te verzekeren en verzekerd te houden. 
Van Dalen heeft recht op inzage van de 
desbetreffende polis(sen). Op Van Dalen rust in dit 
verband geen onderzoeksplicht.  

4. Op verzoek van Van Dalen zal zij in de 
verzekeringspolis(sen) als mede verzekerde een 
begunstigde worden vermeld. In dat geval wordt 
bepaald dat verzekeraars het recht hebben om 
Van Dalen en/of door haar aan te wijzen derden 
rechtstreeks schadeloos te stellen. Op verzoek van 
Van Dalen is Opdrachtnemer verplicht de 
verzekeringspolis(sen) en het bewijs dat de 

verzekeringspremies zijn voldaan aan haar te 
overleggen.  

5. Opdrachtnemer kan haar aansprakelijkheid op 
geen enkele wijze beperken door middel van de 
verzekering en voorts kan zij nimmer een beroep 
doen op mede-aansprakelijkheid of eigen schuld 
van Van Dalen. Onverminderd het bepaalde in lid 
1 van dit artikel is Opdrachtnemer aansprakelijk 
voor schade veroorzaakt door een gebrek in de 
geleverde goederen en/of door een gebrek in het 
door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de 
Overeenkomst gebruikte gereedschap of 
materialen en/of door enige onzorgvuldig 
handelen van Opdrachtnemer en/of diens 
ondergeschikte en/of door haar bij de uitvoering 
van de Overeenkomst ingeschakelde derden.  

 
Artikel 9  IE-rechten 
1. Indien Van Dalen aan Opdrachtnemer 

bescheiden, berekeningen, informatiedragers, 
documenten in de ruimste zin des woord en 
andere (bedrijfs)informatie ter beschikking stelt 
aan Opdrachtnemer, of de Opdrachtnemer 
dergelijke informatie laat maken of ontwikkelen 
ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst blijven of worden deze bescheiden 
en/of documenten eigendom van Van Dalen. 

2. Opdrachtnemer is gehouden tot strikte 
geheimhouding van de Overeenkomst en van alle 
overige informatie die hij van of namens Van 
Dalen ontvangt (waaronder de bescheiden als 
bedoeld in het lid 1) en Opdrachtnemer is niet 
gerechtigd deze informatie op welke wijze dan 
ook te vermenigvuldigen of op een andere wijze 
gebruiken dan is voorzien in de Overeenkomst, 
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Van Dalen of een wettelijke 
verplichting. Opdrachtnemer zal deze stukken op 
eerste verzoek van Van Dalen tezamen met alle 
kopieën en alle daarvan afgeleide stukken aan 
Van Dalen teruggeven. Bij overtreding van 
hetgeen in dit artikel is bepaald, is 
Opdrachtnemer onmiddellijk een opeisbare boete 
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ad € 20.000,- (zegge: twintigduizend) voor 
iedere overtreding aan Van Dalen verschuldigd, 
onverminderd het recht van Van Dalen op 
schadevergoeding. 

3. Opdrachtnemer zal het bij de uitvoering van de 
Overeenkomst betrokken personeel en/of door 
hem ingeschakelde derden schriftelijk dezelfde 
verplichtingen opleggen als hem door Van Dalen 
zijn opgelegd onder het lid 2. 

4. Opdrachtnemer is verplicht Van Dalen onverwijld 
schriftelijk te wijzen op kennelijke onjuistheden 
of onvolkomenheden in de onder lid 1 en lid 2 
genoemde bescheiden en is jegens Van Dalen 
aansprakelijk voor de gevolgen van het niet 
voldoen aan deze verplichting. 

5. Opdrachtnemer garandeert aan Van Dalen het 
vrij en ongestoord gebruik van de aan hem 
geleverde Producten en alle daarbij behorende 
(digitale) documenten. Opdrachtnemer vrijwaart 
Van Dalen tegen alle aanspraken van derden 
wegens inbreuk op enig intellectueel 
eigendomsrecht. 

6. Opdrachtnemer zal aan Van Dalen alle directe en 
indirecte schade vergoeden die het gevolg is van 
enige inbreuk als bedoeld in lid 5. 

7. De uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen 
blijven ook na beëindiging van de overeenkomst 
voortduren. 

 
Artikel 10  Schorsing en ontbinding 
1.  Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen 

van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en 
onverminderd haar wettelijke bevoegdheden, 
heeft Van Dalen het recht om de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten dan wel, naar haar 
keuze, de Overeenkomst door middel van een 
schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel 
of gedeeltelijk (buitengerechtelijk) te ontbinden, 
onverminderd haar recht op schadevergoeding, 
indien zich één van de volgende situaties 
voordoet: 

 a. Opdrachtnemer één of meer van zijn 
verplichtingen jegens Van Dalen niet tijdig of niet 
deugdelijk nakomt; 

 b. vaststaat dat nakoming van de Overeenkomst 
door Opdrachtnemer zonder tekortkoming niet 
mogelijk zal zijn; 

 c. Opdrachtnemer in staat van faillissement 
wordt verklaard dan wel surseance van betaling is 
verleend, dan wel een aanvraag tot faillissement 
of surseance van betaling is gedaan; 

 d. Opdrachtnemer zijn onderneming, al dan niet 
gedeeltelijk, heeft gestaakt en/of tot liquidatie is 
overgegaan; 

 e. Opdrachtnemer de vrije beschikking, al dan 
niet gedeeltelijk, over zijn vermogen heeft 
verloren, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend 
doordat op één of meer vermogensbestanddelen 
beslag is gelegd; 

 f. de zeggenschapsrechten c.q. 
eigendomsrechten binnen Opdrachtnemer, dan 
wel de onderneming die Opdrachtnemer drijft, zijn 
gewijzigd.  

2. Indien Van Dalen de Overeenkomst op een van de 
in lid 1 genoemde gronden (geheel of gedeeltelijk) 
ontbindt, is Van Dalen voorts gerechtigd de 
uitvoering van het de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer aan een of meer derden op te 
dragen. 

 3. Indien Van Dalen de Overeenkomst op één van 
de in lid 1 van dit artikel genoemde gronden 
ontbindt, is Van Dalen nimmer enige 

(schade)vergoeding verschuldigd. Opdrachtnemer 
vrijwaart Van Dalen ter zake alle aanspraken van 
derden verband houdende met voornoemde 
ontbinding.  

 
Artikel 11  Overige bepalingen 
1. Opdrachtnemer is, behoudens uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Van Dalen, niet 
bevoegd om (een deel van) de Overeenkomst 
door derden te laten uitvoeren. In geval van 
zodanige toestemming blijft Opdrachtnemer 
volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de Overeenkomst en vrijwaart zij Van Dalen voor 
alle schade, in de meest ruime zin van het woord, 
die Van Dalen kan leiden ten gevolge het laten 
uitvoeren van de Overeenkomst door (een) 
derde(n), waaronder, maar niet beperkt tot, 
juridische kosten, boetes en naheffingen.  

2. Alle met Opdrachtnemer overeengekomen 
termijnen, gelden voor Opdrachtnemer als fatale 
termijn. Met de enkele overschrijding van een 
dergelijke termijn treedt het verzuim van 
Opdrachtnemer in. 

3. Opdrachtnemer is jegens Van Dalen niet 
gerechtigd tot opschorting van zijn uit de 
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en 
niet gerechtigd tot verrekening van zijn 
verplichtingen met hetgeen hij van Van Dalen uit 
welke hoofde dan ook heeft te vorderen. 

4. De Opdrachtnemer doet jegens Van Dalen afstand 
van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 

BW. 
 
Artikel 12  Geschillen en toepasselijk recht 
1.  Op Overeenkomsten tussen Partijen, is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid 
van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten.  

2. Alle eventuele geschillen van welke aard dan ook 
tussen Partijen zullen worden berecht door de 
bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, 
locatie Arnhem. 

3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, 
doch slechts in het geval dat het geschil nog niet 
aanhangig is gemaakt bij de daar genoemde 
bevoegde rechter, heeft Van Dalen het recht ter 
vrije keuze het geschil, met uitsluiting van de 
bevoegde rechter, te doen beslechten door 
arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw zoals dat reglement 
luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig 
wordt gemaakt. 

4. Indien Van Dalen op enigerlei wijze in een 
gerechtelijke procedure met Opdrachtnemer 
betrokken raakt, arbitrage en bindend advies 
daaronder begrepen, is Opdrachtnemer gehouden 
alle daadwerkelijk door Van Dalen gemaakte 
kosten die met de gerechtelijke procedure 
verband houden te vergoeden, zoals onder meer, 
maar niet beperkt tot, advocaatkosten, kosten van 
arbiters en griffierrechten.   

  
 
 
B. BIJZONDER DEEL 

Indien enige bepaling in het bijzondere deel van 
deze Algemene Inkoopvoorwaarden strijdig is met 
een bepaling in het algemene deel van deze 
voorwaarden, zal de betreffende bepaling in het 
algemene deel buiten toepassing blijven. 
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I. Voor zover de Overeenkomst ziet op de levering 
van goederen dan gelden de volgende aanvullende 
bepalingen. 

 
 levertijd, levering en boete 
1. Alle door Opdrachtnemer opgegeven 

levertermijnen zijn voor hem fataal. De enkele 
overschrijding van de levertermijn leidt zonder 
nadere ingebrekestelling direct tot verzuim van 
Opdrachtnemer.  

2. De levering van de goederen vindt franco plaats 
(dat wil zeggen voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer).  

3. In het geval Opdrachtnemer in verzuim is, is 
Opdrachtnemer aan Van Dalen een direct 
opeisbare boete van 2% van het totale 
factuurbedrag verschuldigd voor iedere 
kalenderdag dan wel een deel daarvan dat de 
uitvoeringstermijn wordt overschreden, 
onverminderd het recht van Van Dalen op 
vergoeding van de daadwerkelijk door haar 
geleden schade.  

4. Als plaats van levering geldt, tenzij anders is 
overeengekomen het adres dat Van Dalen aan 
Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.  

5. Opdrachtnemer is enkel bevoegd om 
deelleveringen te verrichten indien dit schriftelijk 
met Van Dalen is overeengekomen. Dit leidt 
nimmer tot een verhoging van de kosten voor Van 
Dalen. Van Dalen heeft het recht deelleveringen 
die niet zijn overeengekomen voor rekening en 

risico van Opdrachtnemer te retourneren dan wel 
te weigeren.  

6. De Opdrachtnemer mag slechts na schriftelijke 
goedkeuring van Van Dalen vóór de 
overeengekomen leverdatum afleveren. Eerdere 
aflevering leidt niet tot wijziging van de 
oorspronkelijk overeengekomen betalings- en/of 
garantietermijn.  

7. Opdrachtnemer is gehouden Van Dalen tijdig en 
adequaat te informeren omtrent de (te 
verwachten) overschrijding van de levertermijn. 

8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient 
geleverd te worden op de overeengekomen wijze 
bij Van Dalen met een bijbehorende vrachtbrief. 
Indien Van Dalen redelijkerwijs niet in staat is om 
de ter levering aangeboden Producten af te 
nemen, zal Opdrachtnemer gedurende een nader 
overeen te komen termijn de zaken voor zijn 
rekening en risico opslaan op zodanige wijze dat 
de juiste en constante samenstelling van de 
Producten gewaarborgd blijft en het vereiste 
kwaliteitsniveau behouden blijft. De Producten 
dienen zodanig te worden verpakt en 
geconserveerd, dat bescherming tegen invloeden 
van buitenaf gewaarborgd is. Eventueel door Van 
Dalen aan de verpakking, transport en/of 
beveiliging gestelde bijzondere eisen dienen, mits 
deze vooraf kenbaar zijn gemaakt, in acht te 
worden genomen. Van Dalen is gerechtigd 
kosteloos de Producten aan Opdrachtnemer te 
retourneren, indien aan vermelde voorschriften 
niet is voldaan.  

9. Opdrachtnemer is verplicht om voor afdoende 
verzekering van de Producten tijdens het 
transport zorg te dragen.  

10. Opdrachtnemer is jegens Van Dalen aansprakelijk 
voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt 
door onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking, 
dan wel beschadiging en/of vernieling van de 
verpakking.  

11. Indien Van Dalen om welke reden dan ook, niet in 
staat is de af te leveren Producten in ontvangst te 
nemen op het overeengekomen tijdstip, komt Van 

Dalen niet in verzuim te verkeren. In dat geval 
zullen de Producten voor risico van 
Opdrachtnemer blijven en zal Opdrachtnemer de 
Producten tegen een nader overeen te komen 
vergoeding van Van Dalen bewaren, beveiligen en 
verzekeren ten genoegen van Van Dalen. 

12. In ontvangst neming van de Producten, houdt 
geen aanvaarding daarvan in. Van Dalen heeft het 
recht de geleverde Producten binnen een redelijke 
termijn te keuren. Tot het tijdstip van eventuele 
goedkeuring blijven de Producten voor rekening 
en risico van Opdrachtnemer.  
 

 Conformiteit 
13. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent 

conformiteit, garandeert Opdrachtnemer dat de 
zaken voldoen aan de Overeenkomst, in de 
Aanbieding vermelde specificaties, en de redelijke 
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en 
de op de datum van de totstandkoming van de 
Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen 
en/of overheidsvoorschriften.  

14. Opdrachtnemer geeft een garantietermijn van 
tenminste één (1) jaar. Het verstrijken van de 
garantietermijn laat alle rechten die Van Dalen 
aan de wet en de Overeenkomst kan ontlenen 
onverlet.  

15. Goedkeuring en/of instemming met tekeningen, 
specificaties, schema’s en/of andere informatie 
door Van Dalen, doen niet af aan de 
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de 

kwaliteit van de geleverde Producten. 
16. Van Dalen heeft, onverminderd zijn overige 

(wettelijke) rechten, te allen tijde het recht de 
Producten, voor rekening van Opdrachtnemer, te 
(doen) herstellen of te (doen) vervangen, indien 
Van Dalen na overleg met Opdrachtnemer 
redelijkerwijs mag aannemen dat Opdrachtnemer 
niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel 
en/of vervanging zorg draagt. Van Dalen mag in 
geval van dringende omstandigheden van 
voornoemd overleg met Opdrachtnemer afzien.  

  
 Risico- en eigendomsovergang  
17. De eigendom en het risico van de Producten gaat 

op Van Dalen over op het moment van levering 
aan Van Dalen op de overeengekomen locatie, 
tenzij de aflevering op grond van het bepaalde in 
artikel 13 lid 11 geen plaats heeft kunnen vinden. 
In dat geval gaat de eigendom en het risico over 
op het moment van daadwerkelijke afname van de 
Producten door Van Dalen.  
 
 
 

II. Voor zover de Overeenkomst ziet op de levering 
van diensten, waaronder mede een overeenkomst 
van opdracht en een overeenkomst van 
aanneming van werk begrepen, dan gelden de 
volgende aanvullende bepalingen. 

 
 Termijnen en prestatie 
1. Alle door Opdrachtnemer opgegeven 

(oplever)termijnen zijn voor hem fataal. De enkele 
overschrijding van de overeengekomen termijn 
leidt zonder nadere ingebrekestelling direct tot 
verzuim van Opdrachtnemer.   

2. Opdrachtnemer verplicht zich jegens Van Dalen bij 
het verrichten van de overeengekomen diensten:  
a) deze goed, deugdelijk en overeenkomstig 

hetgeen Van Dalen daaromtrent mag 
verwachten voor wat betreft de eigenschappen 
en/of kwaliteit en/of betrouwbaarheid (onder 
meer) uit hoofde van deze Algemene 
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Inkoopvoorwaarden en de beschrijving in de 
Overeenkomst en offerte, te verrichten; 

b) ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de 
beschrijving en/of specificatie die door Van 
Dalen is gegeven; 

c) naast de wettelijke voorschriften betreffende 
onder meer veiligheid en hygiëne, alle daarop 
betrekkinghebbende voorschriften van Van 
Dalen na te leven, waaronder begrepen alle 
protocollen, voorschriften, reglementen en/of 
relevante wetgeving; 

d) deugdelijke bedrijfsmiddelen (zoals 
vervoermiddelen, machines, apparaten, 
gereedschap, materialen, elektronische 
gegevensdragers en software) te gebruiken; 

e) alle door Van Dalen gegeven instructies op te 
volgen; 

f) eventuele door Opdrachtnemer, in te 
schakelen arbeidskrachten dienen voor hun 
taak geschikt te zijn. Indien naar het oordeel 
van Van Dalen sprake is van onvoldoende 
gekwalificeerde arbeidskrachten, is Van Dalen 
bevoegd om onmiddellijke verwijdering en 
vervanging van dit personeel te vorderen; 

g) Opdrachtnemer dient voor adequaat toezicht 
en leiding te zorgen; 

h) bij iedere Overeenkomst voor de levering van 
diensten is het aanvragen door Opdrachtnemer 
van alle noodzakelijke vergunningen en 
ontheffingen die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de Overeenkomst inbegrepen, 

alsmede alle te verrichten teken- en andere 
voorbereidende werkzaamheden en/of 
ontwikkelwerkzaamheden; 

i) zich te onthouden van het veroorzaken van 
overlast voor (de bedrijfsvoering van) Van 
Dalen en/of derden; 

j) vrijkomende afvalstoffen te verwijderen en af 
te voeren  

3. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met 
alle voor de uitvoering van de Overeenkomst 
relevante wettelijke voorschriften. Opdrachtnemer 
vrijwaart Van Dalen voor alle aanspraken van 
derden. Dit alles in de meest ruime zin van het 
woord, zodat daaronder bijvoorbeeld ook 
eventuele boetes van overheidsinstanties zijn 
begrepen.  

4. Van Dalen heeft het recht te verlangen dat 
Opdrachtnemer meer- c.q. minder werk verricht.  

5. Indien Opdrachtnemer meer- c.q. minder werk 
constateert, stelt hij Van Dalen hiervan 
onmiddellijk op de hoogte. Opdrachtnemer mag 
niet aanvangen met de uitvoering van meerwerk 
voordat Van Dalen dit schriftelijk aan 
Opdrachtnemer heeft opgedragen.  

6. Minder werk wordt, behoudens andersluidende 
schriftelijke afspraken, naar inzicht van Van Dalen 
in mindering gebracht op de opdracht. 

7. Opdrachtnemer heeft slechts recht op vergoeding 
van meerwerk indien dit vooraf uitdrukkelijk 
schriftelijk is overeengekomen met Van Dalen.  
 

 Aanvaarding en oplevering  
8. Pas op het moment dat Van Dalen uitdrukkelijk en 

onvoorwaardelijk schriftelijk heeft verklaard het 
geleverde werk te aanvaarden, geldt het werk als 
opgeleverd.  

9. Indien de dienst niet, dan wel niet geheel 
beantwoordt, aan de Overeenkomst of de redelijke 
verwachtingen van Van Dalen, is Van Dalen, 
onverminderd haar wettelijke bevoegdheden, 
onder meer gerechtigd haar betalingsverplichting 
geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, naar 
keuze van Van Dalen, deze dienst op kosten van 

Opdrachtnemer door een derde te laten 
verrichten. In dat geval heeft Van Dalen het recht 
deze kosten te verrekenen met hetgeen Van Dalen 
nog aan Opdrachtnemer verschuldigd zou zijn. 
 
Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en identificatie 

10. Opdrachtnemer heeft slechts na uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Van Dalen het recht 
om vreemdelingen in de zin van de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) als arbeidskracht(en) voor 
de uitvoering van het Werk in te zetten. 

11. Opdrachtnemer is gehouden te voldoen aan alle 
voorschriften die voortvloeien uit de Wet op de 
identificatieplicht, de Wet Arbeid Vreemdelingen 
(Wav) en iedere opvolgende wettelijke regeling. 
Op Opdrachtnemer rusten onder meer de 
navolgende verboden en verplichtingen:  

a) het is de Opdrachtnemer verboden een 
vreemdeling het Werk te laten uitvoeren 
zonder tewerkstellingsvergunning of 
zonder dat een vreemdeling in het bezit 
is van een gecombineerde vergunning, 
voor zover enige wettelijke regeling zulks 
bepaalt.  

b) Voor zover op grond van het voorgaande 
van toepassing, is Opdrachtnemer 
gehouden voordat de vreemdeling 
aanvangt met de uitvoering van het Werk 
een kopie van de 
tewerkstellingsvergunning / 
gecombineerde vergunning te 

verstrekken; 
c) de Opdrachtnemer dient bij aanvang van 

de uitvoering van het Werk een 
identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op 
de identificatieplicht van de vreemdeling 
te toetsen op de echtheid en geldigheid 
daarvan en een afschrift daarvan te 
verstrekken aan Van Dalen, voor zover 
enige wettelijke regeling zulks bepaalt;    

d) Opdrachtnemer dient de arbeidskrachten 
die hij inzet bij de uitvoering van het 
Werk te wijzen op hun verplichtingen 
conform het bepaalde in de Wet op de 
Identificatieplicht (of enige opvolgende 
wet); 

e) Opdrachtnemer is ermee bekend - en zal 
dit nadrukkelijk voorleggen aan zijn 
arbeidskrachten - dat Van Dalen 
controles kan uitvoeren naar de 
aanwezigheid van een geldig 
legitimatiebewijs, 
tewerkstellingsvergunningen en 
gecombineerde vergunningen. 
Opdrachtnemer is verplicht mee te 
werken aan deze controles.  

12. Al hetgeen is bepaald in dit artikel geldt ook voor 
zover Opdrachtnemer arbeidskrachten inleent dan 
wel anderszins arbeidskrachten van derden 
betrekt bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

13. Opdrachtnemer is ermee bekend dat indien niet 
wordt voldaan aan hetgeen in dit artikel is 
bepaald, de toegang tot het Werk aan de 
betreffende arbeidskracht / vreemdeling zal 
worden ontzegd en dat voor die persoon geen 
betaling door Van Dalen zal plaatsvinden. Voor 
zover Van Dalen door het handelen / nalaten van 
Opdrachtnemer als bedoeld in dit artikel schade 
lijdt, is Opdrachtnemer voor deze schade 
aansprakelijk. Voorts is Opdrachtnemer alle Wav-
boetes en andere boetes die ter zake van de 
uitvoering van het Werk worden opgelegd aan Van 
Dalen en/of Principaal verschuldigd aan Van 
Dalen.  
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14. Opdrachtnemer vrijwaart Van Dalen tegen alle 
aanspraken van derden als gevolg van enig 
handelen / nalaten in strijd met het bepaalde in 
dit artikel. 
 
Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 

15. De Opdrachtnemer is verplicht de eventueel van 
toepassing zijnde cao na te leven. Bij uitbesteding 
door Opdrachtnemer van werkzaamheden aan 
derde(n) – overeenkomstig artikel 11 van de 
Algemeen Voorwaarden - is Opdrachtnemer 
verplicht ervoor zorg te dragen dat ook voor deze 
werkzaamheden door de derde(n) de cao wordt 
nageleefd. 

16. Indien Van Dalen na aansprakelijkstelling voor het 
niet betaalde loon/(inleners)beloning, wat 
verschuldigd was aan een werknemer en/of 
uitzendkracht door de Opdrachtnemer of door een 
(onder)aannemer, die na de Opdrachtnemer in de 
keten komt, loon, eventuele rente en boete en 
andere in dat kader gemaakte kosten (zoals 
kosten voor rechtsbijstand) heeft moeten voldoen, 
althans heeft moeten maken, is Opdrachtnemer 
gehouden het volledige bedrag aan Van Dalen te 
voldoen.  

17. Opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de 
Opdracht aan geldende wet- en regelgeving en 
aan de van toepassing zijnde cao. Opdrachtnemer 
is in dat kader onder andere gehouden geen 
inhoudingen en/of verrekeningen te laten 
plaatsvinden op het minimumloon van de 

werknemers van Opdrachtnemer. Voorts is 
Opdrachtnemer gehouden het minimumloon giraal 
aan de werknemers over te maken. Het is 
Opdrachtnemer verboden het minimumloon van 
de werknemers van Opdrachtnemer contant uit te 
betalen.  

18. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ten behoeve van de uitvoering van de 
Opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke 
wijze vast. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd 
aan bevoegde instanties toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee 
aan controles, audits of loonvalidatie. 

19. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan Van 
Dalen toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van of de 
behandeling van een loonvordering aangaande 
verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht. 

20. Opdrachtnemer is verplicht om alle bovenstaande 
contractverplichtingen (informatieplichten) 
onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee 
hij contracten aangaat ten behoeve van de 
uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer is 
verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze 
partijen vervolgens bovenstaande 
contractverplichtingen onverkort opnemen in 
contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de onderhavige opdracht. 
 
Wet Ketenaansprakelijkheid 

21. Opdrachtnemer is gehouden zijn wettelijke 
verplichting(en) tot afdracht van loonheffing 
(zoals loonbelasting, premies volksverzekeringen, 
premies werknemersverzekeringen en de 
inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet) na te komen voor zover 
direct en indirect verband houdend met de aan 
hem opgedragen werkzaamheden. 

22. Opdrachtnemer dient te beschikken over een 
geblokkeerde rekening en dient op eerste verzoek 
van Van Dalen een afschrift van de G-
rekeningovereenkomst evenals een recente (dat 

wil zeggen niet ouder dan drie maanden) 
verklaring inzake het betalingsgedrag van de 
loonheffingen ten behoeve van het Werk aan Van 
Dalen te verstrekken. 

23. Van Dalen is te allen tijde gerechtigd de 
loonheffing ter zake van de aan Opdrachtnemer 
opgedragen werkzaamheden, waarvoor Van Dalen 
ingevolge de Ketenaansprakelijkheidsregeling 
hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te 
betalen door storting op diens geblokkeerde 
rekening in de zin van de hiervoor bedoelde 
regeling. Ter zake zal Opdrachtnemer aan Van 
Dalen alle benodigde medewerking verlenen, 
waaronder het bijhouden van de benodigde 
administratie zoals bedoeld in de 
Ketenaansprakelijkheidsregeling. 

24. Van Dalen is te allen tijde gerechtigd de in het 
vorige lid bedoelde bedragen op de 
aannemingssom in te houden en namens 
Opdrachtnemer rechtstreeks te betalen aan de 
Belastingdienst. 

25. Indien Van Dalen gebruik maakt van zijn recht als 
omschreven in lid 3 en 4 van dit artikel, is hij voor 
de daar bedoelde bedragen jegens Opdrachtnemer 
gekweten. 

26. Indien Van Dalen door de Belastingdienst wordt 
aangesproken tot betaling van loonheffing die 
door Opdrachtnemer, door de door 
Opdrachtnemer ingeschakelde werknemer, of een 
onderaannemer die na Opdrachtnemer in de keten 
komt, verschuldigd waren, maar niet zijn voldaan, 

heeft Van Dalen na betaling daarvan verhaal op 
Opdrachtnemer ten belope van het volledige door 
hem betaalde bedrag, vermeerderd met wettelijke 
rente en de gemaakte kosten. 
 
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie 

27. In het geval Opdrachtnemer bij de uitvoering van 
de Overeenkomst gebruik maakt van de inzet van 
een zzp'er, dient de schriftelijke overeenkomst 
tussen de zzp'er en Opdrachtnemer een door de 
Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst te 
zijn als bedoeld in de Wet Deregulering 
Beoordeling Arbeidsrelaties. 
 

 Overige bepalingen  
28. Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken dient 

Opdrachtnemer zelf te zorgen voor alle bij de 
uitvoering van de Overeenkomst benodigde 
hulpmiddelen. 

29. Alle hulpmiddelen die door Van Dalen voor de 
uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking 
worden gesteld, blijven onder alle 
omstandigheden eigendom van Van Dalen.  

30. Alle hulpmiddelen en, voor zover van toepassing, 
kopieën daarvan dienen op eerste verzoek van 
Van Dalen aan Van Dalen ter beschikking worden 
gesteld en/of te worden geretourneerd.  

31. Zolang Opdrachtnemer de hulpmiddelen onder 
zich heeft, dient Opdrachtnemer deze te voorzien 
van een kenmerk dat aangeeft dat deze eigendom 
zijn van Van Dalen. Opdrachtnemer is gehouden 
derden die zich op deze hulpmiddelen willen 
verhalen op het eigendomsrecht van Van Dalen te 
wijzen.  

32. Opdrachtnemer mag de hulpmiddelen van Van 
Dalen slechts gebruiken bij de uitvoering van de 
Overeenkomst met Van Dalen en deze niet aan 
derden tonen dan wel ter beschikking stellen, 
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Van Dalen.  

33. Het risico van vermissing of beschadiging van de 
hulpmiddelen is voor Opdrachtnemer. 



 

7 

Opdrachtnemer is gehouden dit risico voor eigen 
rekening (afdoende) te verzekeren.  

 
 
 
III. Voor zover de Overeenkomst ziet op de (ver)huur 

van roerende zaken dan gelden de volgende 
aanvullende bepalingen. 

1. De verhuur van zaken geschiedt voor de in de 
Overeenkomst bepaalde duur. Bij gebreke van een 
overeengekomen duur, geldt de Overeenkomst 
voor de duur dat Van Dalen de zaken in gebruik 
heeft. De huurtermijn vangt eerst aan op het 
moment dat de zaken bedrijfsklaar en in goede 
staat van onderhoud aan Van Dalen ter 
beschikking zijn gesteld. 

2. In geval van huur van bemande zaken zijn de 
loonkosten, vermeerderd met belasting- premie- 
en verzekeringskosten bij de huurprijs inbegrepen.  

3. De te huren zaken worden door Opdrachtnemer 
afgeleverd op de door Van Dalen aangegeven 
plaats van terbeschikkingstelling. De kosten van 
transport van en naar de plaats van 
terbeschikkingstelling komen volledig voor 
rekening van Opdrachtnemer. 

4. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Van Dalen 
beschikt over een mondelinge en schriftelijke 
instructie met betrekking tot het gebruik van de 
zaken 

5. Het staat Van Dalen tijde vrij om de zaken voor 
alle door haar nodig geachte doeleinden te 

gebruiken. 
6. Het staat Van Dalen vrij om de zaken geheel of 

gedeeltelijk aan derden te verhuren en/of ter 
beschikking te stellen en/of te laten gebruiken. 

7. De Overeenkomst wordt gedurende de 
reparatietijd opgeschort.  

8. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Van 
Dalen alle nodige reparaties aan de zaken 
verrichten. Het is van Dalen naar harer keuze 
toegestaan alle nodige reparaties te (doen) 
verrichten voor rekening van Opdrachtnemer. 


