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Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden (A.I.O.V.) – TOF Group 
 

1 Toepasselijkheid en definities 
1.1 Deze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden (hierna te noemen: A.I.O.V.) zijn van 

toepassing op alle offerteaanvragen en overeenkomsten van  alle entiteiten van de TOF Group, te weten 

TOF Group B.V., TOF Specials B.V., TOF Services B.V., TOF FttH B.V. en TOF FttX B.V., hierna gezamenlijk 

te noemen "TOF Group", waarbij een van de entiteiten van TOF Group als opdrachtgever heeft te gelden, 

met een wederpartij voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. TOF Group is enkel 

een handelsnaam van voornoemde entiteiten en gaat nimmer een overeenkomst aan met de 

wederpartij, tenzij zulks uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien in het hierna volgende 

wordt gesproken over TOF , dan wordt daarmee uitdrukkelijk een van de entiteiten van TOF Group 

bedoeld waarmee de overeenkomst door de wederpartij is aangegaan.  

1.2 Eventueel door de wederpartij gehanteerde eigen Algemene of Bijzondere Voorwaarden zijn niet van 

toepassing. De A.I.O.V. van TOF zullen te allen tijde prevaleren boven de Algemene Voorwaarden, welke 

eventueel door de wederpartij plegen te worden gehanteerd. 

1.3 Indien de Opdrachtnemer en TOF een Overeenkomst hebben gesloten waarop deze A.I.O.V. van 

toepassing zijn, heeft de Opdrachtnemer ingestemd met de toepasselijkheid van deze A.I.O.V. en op 

eventuele volgende Overeenkomsten tussen TOF en de Opdrachtnemer.  

1.4 De Opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van alle geldende wet- en regelgeving en is 

verplicht alle Werkzaamheden met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving uit te voeren, 

tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen zijn gekomen. Aanwijzingen van TOF of Principaal 

ter zake van de naleving van wettelijke en andere voorschriften en verordeningen, zullen door de 

Opdrachtnemer te allen tijde worden opgevolgd.  

1.5 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen geldt de volgende rangorde, waarbij een eerder genoemd 

document prevaleert boven een later genoemd document: 

a. De Opdrachtovereenkomst;  

b. De bij de Opdrachtovereenkomst behorende bijlagen; 

c. Deze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden; 

d. De voorschriften van TOF; 

e. Het bestek, onder meer bestaande uit de administratieve voorwaarden, de 

werkomschrijving en de tekeningen; 

f. Het door dan wel in opdracht van TOF of haar Principaal opgestelde Programma van Eisen; 

g. De offerte aanvraag; 

h. De UAV; 

i. Het eiligheidsprogra a Veiligheidsprogra a WAVE . 
1.6 Aan de volgende in deze A.I.O.V. met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende 

betekenis toegekend: 

a. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en TOF waarop deze A.I.O.V. van 

toepassing zijn. 

b. Principaal: De opdrachtgever van TOF die aan TOF de Opdracht heeft opgedragen; 

c. Opdrachtnemer: de partij aan wie TOF Werkzaamheden opdraagt of een Opdracht 

verstrekt; 

d. Hoofdaannemingsovereenkomst: het gehele door de Principaal aan TOF opgedragen werk 

waar de Werkzaamheden een onderdeel van uitmaken; 

e. Werkzaamheden/Opdracht: alle door TOF aan de opdrachtnemer opgedragen 

werkzaamheden, te verrichten diensten en te leveren zaken, al dan niet bepaald in een 

Opdrachtovereenkomst; 

f. Locatie: de gronden waar de Werkzaamheden moeten worden verricht door de 

Opdrachtnemer; 

g. UAV: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 

technische installatiewerken 2012. 

2 Voorwaarden 

2.1 De Opdrachtnemer zal geen rechtstreekse voorstellen en aanbiedingen doen aan de Principaal dan 

wel afspraken maken over aangelegenheden verband houdend met de Hoofdaannemingsovereenkomst. 

2.2 Als TOF opdracht verleent aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen zijn deze steeds 

hoofdelijk en voor het geheel tegenover TOF gebonden. 

3 Aanvaarding 

3.1 Opdrachtnemer dient de hem toegezonden Opdracht en/of Overeenkomst ongewijzigd en 

ondertekend aan TOF te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending hiervan. Indien 

Opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de Opdracht en/of Overeenkomst 

te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de 

uitvoering van de Werkzaamheden/Opdracht is begonnen, wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard op 

de condities als vermeld in de Opdracht en onder toepasselijkheid van deze A.I.O.V. 

3.2 Op alle Opdrachten van TOF zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen: 

a. alle op de Opdracht betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen en de daarbij 

behorende tekeningen evenals de bij het voorgaande behorende processen-verbaal en/of nota s 

van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen, de bepalingen van de 

Hoofdaannemingsovereenkomst voor zover verband houdende met de levering en/of het werk 

waar de Opdracht betrekking op heeft en het door Principaal en/of TOF opgestelde V&G-plan en/of 

projectplan; 

b. deze A.I.O.V.; 

Het bepaalde in de Opdracht prevaleert boven het bepaalde in de documenten genoemd in dit lid 2 onder 

a en b. 

3.3 Bij tegenstrijdigheid tussen de in artikel 2 lid 2 onder a en/of b genoemde bepalingen en/of stukken 

zullen de eerder genoemde prevaleren boven de later genoemde. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de 

bepalingen en/of stukken als bedoeld in artikel 2 lid 2 onder a wordt de rangorde bepaald volgens de in 

deze bepalingen en/of stukken voorkomende rangorderegeling. Indien in de bepalingen en/of stukken 

als bedoeld in artikel 2 lid 2 onder a geen rangorderegeling voorkomt, komt geen der bepalingen en/of 

stukken voorrang boven de andere toe, doch dienen de bepalingen en/of stukken in onderling verband 

te worden bekeken. 

3.4 De functionele en/of technische specificatie en/of het bestek, de daarbij behorende tekeningen, 

processen- er aal, als ede de ota s a  ijzigi ge , toeli hti ge  e  aa ulli ge  ligge  oor 

Opdrachtnemer bij TOF ter inzage. Desgevraagd zullen van deze stukken aan Opdrachtnemer kopieën 

worden verstrekt, als hard copy dan wel elektronisch, tenzij de stukken beschikbaar worden gesteld via 

een website voor informatie uitwisseling. Opdrachtnemer wordt geacht inzage te hebben gehad in het 

bestek en alle tekeningen en ter zake relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste 

inlichtingen te hebben verkregen, en kan zich ter zake niet beroepen op onbekendheid. 

3.5 I die  de Opdra ht e er ee  ZZP er is, die t de Opdra ht e er oor aa a g erkzaa hede  ee  
Bes hikki g Gee  loo heffi ge  BGL  te erstrekke . De o s hrij i g a  de o sta dighede  e  

voorwaarden van het werk die zijn beschreven op de BGL moeten overeenkomen met de in de Opdracht 

es hre e  erkzaa hede . I die  de Verklari g ar eidsrelatie  VAR  og geldig is, oet deze 
overeenkomstig deze bepaling verstrekt worden. 

3.6  TOF behoudt zich het recht voor om na aanvaarding de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden 

te wijzigen en/of het tijdstip van de levering nader vast te stellen al dan niet door afroep, indien hij dit 

wenselijk acht in verband met de voortgang van het werk. Opdrachtnemer heeft alsdan geen recht op 

schade- en/of kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluitende oordeel van TOF door die wijziging de kosten 

voor Opdrachtnemer aantoonbaar en aanzienlijk verhoogd worden en deze kosten naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid (gedeeltelijk) door TOF gedragen worden.  

 

4 Tekeningen, opgaven, bescheiden 

4.1 Tekeningen behoeven door TOF niet te worden verstrekt, deze zullen in de voorkomende gevallen 

vanuit de Principaal komen. Indien door TOF tekeningen worden verstrekt, dienen deze slechts ter 

oriëntering en ter informatie. Deze tekeningen zijn niet gebaseerd op statische of dynamische 

berekeningen. TOF aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekeningen.  

4.2 Door of namens TOF gemaakte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d. worden ter 

informatie aan de Opdrachtnemer verstrekt. De Opdrachtnemer is verplicht zich ervan te vergewissen 

dat de ontvangen informatie juist en volledig is. De Opdrachtnemer dient zich voorafgaand aan de start 

van de Werkzaamheden te vergewissen van de toestand van de Locatie. TOF is op generlei wijze 

aansprakelijk voor de onjuistheid en/of de onvolledigheid van de door of namens TOF verstrekte 

documenten, informatie, voorgeschreven constructie en werkwijze en/of voor de toestand van de 

Locatie. De Opdrachtnemer aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor betreffende documenten, 

informatie, voor de constructie en de werkwijze en voor de toestand van de Locatie. De Opdrachtnemer 

zal zich nooit op onbekendheid van stukken kunnen beroepen. Na opdrachtverstrekking is de 

Opdrachtnemer hiervoor geheel verantwoordelijk.   

4.3 De Opdrachtnemer wordt geacht alle door TOF verstrekte maten, tekeningen en overige gegevens te 

hebben gecontroleerd. Indien door of namens Opdrachtnemer verstrekte maten, tekeningen of andere 

verstrekte gegevens incompleet of onjuist blijken te zijn, dan komen alle daaruit voortvloeiende kosten 

of schade, gevolgschade daaronder begrepen, voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

5 Prijzen 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Partijen overeengekomen prijzen inclusief 

BTW, overige belastingen en alle kosten en opslagen waaronder meer maar niet uitsluitend begrepen 

overdrachts- en registratiekosten, transportkosten, te maken kosten ten behoeve van de bereikbaarheid, 

kosten van keuringen en verzekering, (hijs)werkzaamheden en/of overige kosten. 

5.2 Wanneer de Opdrachtnemer bij de uitvoering van Werkzaamheden aanvullende kosten maakt en/of 

meer werkzaamheden dient te verrichten als gevolg van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het werken 

in vervuilde grond en/of werken met asbest en dergelijke, komen deze aanvullende kosten voor rekening 

en risico van de Opdrachtnemer, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen. 

5.3 De overeengekomen prijs of aanneemsom is vast. Wijzigingen in kosten van materialen of lonen of in 

door de opdrachtnemer verschuldigde belastingen of andere kosten worden niet verrekend, tenzij in 

Opdrachtovereenkomst anders is vermeld. Ook indien geen risicoregeling van toepassing is, zal de 

Opdrachtnemer zijn gehouden TOF op eerste verzoek een opgaaf te verstrekken van lonen en van kosten 

van materialen. 

6 Facturering 

6.1 Facturen dienen te voldoen aan wettelijke vereisten inzake onder meer omzetbelasting. Daarnaast 

dient TOF in het bezit te zijn van een inschrijvingsbevestiging van de Kamer van Koophandel/ 

Overeenkomst in het kader van de Wet DBA dan wel de eventuele vervanger van die wet en dient de 

Opdrachtnemer op gedagtekende en genummerde facturen in ieder geval de volgende gegevens duidelijk 

en overzichtelijk te vermelden: 

a. (juridische) naam, adres en vestigingsplaats van de Opdrachtnemer; 

b. het loonheffingennummer van de Opdrachtnemer; 

c. het Kamer van Koophandelnummer van de Opdrachtnemer; 

d. het contractnummer en/of projectnummer dat op  de Werkzaamheden betrekking heeft;  

e. het inkoopnummer van TOF; 

f. het crediteurnummer van de Opdrachtnemer; 

g. de Opdracht en de plaats(en) van leverantie c.q. uitvoering waarop de factuur betrekking 

heeft; 

h. de datum waarop de factuur is uitgereikt; 

i. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; 

j. het reeds gefactureerde bedrag, inclusief de betreffende factuur; 

k. het nog te factureren bedrag; 

l. de omvang van de loonsom voor de loonheffingen opgenomen in het gefactureerde 

bedrag; 

m. het bedrag dat op de G-rekening ten name van de Opdrachtnemer zelf gestort dient te 

worden, alsmede nummer en instelling waar de G-rekening is geopend; 

n. een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van 

toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting. 

6.2 Facturen dienen te zijn voorzien van een door beide Partijen ondertekend manurenregister, waarin 

een opgave van alle op de Werkzaamheden ingezette arbeidskrachten, Burgerservicenummers, 

loonheffingennummer en aantal gewerkte uren moeten zijn opgenomen. De Opdrachtnemer staat in 

voor de juistheid van de gegevens en de identiteit  van de arbeidskrachten. Tevens dienen facturen 

vergezeld te gaan van een door TOF  ondertekende leveranciers- dan wel uitvoerdersbon en/of de 

productiestaat.  

6.3 Facturen die niet aan de hiervoor gestelde eisen voldoen, worden door TOF  geretourneerd en niet 

betaald. 

6.4 Op deze Overeenkomst is de verleggingsregeling met betrekking tot de BTW wel van toepassing, de 

Opdrachtnemer vermeldt dit op zijn factuur. 

6.5 TOF zal ter zake van de Werkzaamheden verschuldigde premies, sociale verzekering en loonbelasting, 

waarvoor hij ingevolge de Ketenaansprakelijkheidsregeling opgenomen in de invorderingswet 1990 

hoofdelijk aansprakelijk is aan de Opdrachtnemer voldoen door storting op diens geblokkeerde rekening 

in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

6.6 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikellid is TOF te allen tijde gerechtigd de hierboven 

bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loonbelasting van de opdrachtsom in te houden 

en namens de Opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging c.q. de Ontvanger der 

belastingen te voldoen. TOF is in alle gevallen als in dit artikel bedoeld jegens de Opdrachtnemer 

gekweten voor zover het de bedragen als bedoeld in het vorige artikellid betreft. 

7 Betaling 

7.1 TOF is eerst gehouden tot betaling van een factuur als bedoeld in artikel 6, nadat de 

Opdrachtovereenkomst door de Opdrachtnemer voor akkoord is getekend en aan TOF is geretourneerd.  
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7.2 TOF zal de factuur binnen 60 dagen betaalbaar stellen, nadat die factuur in goede orde bij TOF is 

ingekomen en de factuur aan de daaraan gestelde eisen voldoet en geen andere termijn is bepaald in de 

Opdrachtovereenkomst. 

7.3 TOF is bevoegd om de bedragen die zij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan Opdrachtnemer 

en/of aan Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen in mindering te brengen op de bedragen die TOF 

uit welken hoofde ook, te vorderen heeft van Opdrachtnemer en/of aan Opdrachtnemer gelieerde 

vennootschappen. Deze bepaling laat onverlet enig beroep dat TOF op verrekening kan doen. Het is 

Opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen te verrekenen. 

7.4 TOF is te allen tijde gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten, indien de Opdrachtnemer 

enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en onderhavige A.I.O.V. niet (meer) nakomt. 

7.5 De Opdrachtnemer is voor de nakoming van zijn verplichtingen te allen tijde gehouden zekerheid te 

stellen in de vorm van een onherroepelijke direct opeisbare bankgarantie zulks ten genoegen van TOF. 

7.6 Indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft de onder de Overeenkomst door haar ingeschakelde 

derde(n) te betalen, is TOF gerechtigd deze derde(n) rechtstreeks te betalen en de betrokken bedragen 

op de volgende aan de Opdrachtnemer verschuldigde betaling(en) in mindering te brengen. 

7.7 Betaling door TOF houdt geen aanvaarding in van enig deel van de Werkzaamheden en beperkt niet 

het recht van TOF om claims in te stellen of schadevergoeding te eisen. 

8 Verbod van cessie en verpanding 

8.1 Het is de Opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOF verboden zijn uit 

de Overeenkomst en/of Opdracht op TOF voortvloeiende vorderingen aan een derde te cederen, te 

verpanden, of onder welke titel ook in eigendom over te dragen, dan wel anderszins te beschikken ten 

nadele van TOF. 

9 Uitvoering 

9.1 De Opdrachtnemer is verplicht de Werkzaamheden uit te voeren conform de voorschriften van TOF, 

waaronder begrepen de gedragsregels en de kwaliteitsnormen. Zij garandeert dat deze voorschriften bij 

de uitvoering van de Werkzaamheden strikt worden nageleefd.  

9.2 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde kwaliteitseisen. Indien 

tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden afwijkingen worden geconstateerd ten opzichte van de aan 

de Opdrachtnemer verstrekte Opdracht is de Opdrachtnemer verplicht onverwijld op eerste verzoek van 

TOF voor eigen rekening en risico tot herstel over te gaan en de door TOF geleden en te lijden schade 

(gevolgschade daaronder begrepen) te vergoeden. Eventueel hierdoor veroorzaakte vertraging komt 

voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.  

9.3 Tijdens de werkuren dient een door de Opdrachtnemer aangewezen leidinggevende medewerker op 

de bouwplaats aanwezig te zijn, die voldoende beslissingsbevoegdheid heeft om de dagelijkse gang van 

zaken te regelen. De leidinggevende medewerker dient de Nederlandse taal machtig te zijn en ook als 

tolk te kunnen fungeren om preventieve en doelmatige instructies door TOF mogelijk te maken. 

9.4 De Opdrachtnemer zal voor het sluiten van de Overeenkomst alle relevante informatie over 

plaatselijke wet- en regelgeving inzake de uitvoering van Werkzaamheden en daarmee verband 

houdende belastingen en heffingen schriftelijk aan TOF mededelen. 

9.5 De Opdrachtnemer dient desgevraagd de vergaderingen bij te wonen, waarbij zijnerzijds een 

vertegenwoordiger aanwezig is, die bevoegd is de Opdrachtnemer te vertegenwoordigen en besluiten te 

nemen. 

9.6 De Opdrachtnemer zal zijn werknemers alleen na verkregen schriftelijke toestemming van TOF met 

vorstverlet zenden. 

9.7 Slechte weersomstandigheden, het uitvallen van gas, water, elektra of transportmiddelen geeft de 

Opdrachtnemer geen recht op enige vergoeding en/of bouwtijdverlenging. 

9.8 De Opdrachtnemer is jegens TOF  en jegens de Principaal niet gerechtigd, zijn uit de Overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen op te schorten. De Opdrachtnemer doet jegens TOF en diens 

rechtsopvolgers afstand van het retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 Burgerlijk Wetboek. De 

Opdrachtnemer is verplicht met zijn opdrachtnemers en leveranciers eveneens uitdrukkelijk schriftelijk 

overeen te komen dat zij afstand doen van het retentierecht en zijn opdrachtnemers en leveranciers 

eveneens te verplichten hetgeen in onderhavig artikellid is bepaald met zijn opdrachtnemers en 

leveranciers overeen te komen.  

9.9 De verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten daarnaast onder meer: 

- de door hem te verrichte levering en/of het uit te voeren werk goed en deugdelijk naar de bepalingen 

van de Overeenkomst uit te voeren. 

- tijdens rust- en schaftperioden haar personeel gebruik te laten maken van de door haar zelf ter 

beschikking gestelde schaftgelegenheid, tenzij in de Overeenkomst is vastgelegd dat TOF daarvoor zorg 

draagt. 

10 Planning 

10.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden uit te voeren volgens de met TOF (in de 

Opdrachtovereenkomst) overeengekomen planning. 

10.2 TOF is gerechtigd Werkzaamheden of delen daarvan aan te wijzen als prioriteitswerkzaamheden. 

TOF zal de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen, onder vermelding van 

de termijn waarbinnen de prioriteitswerkzaamheden afgerond dienen te zijn. De door TOF opgegeven 

termijn is een fatale termijn. 

10.3 Indien er volgens de Opdrachtnemer dringende redenen zijn die ertoe leiden dat hij de 

prioriteitswerkzaamheden niet of niet tijdig kan uitvoeren, doet de Opdrachtnemer binnen twee uur na 

melding van deze prioriteitswerkzaamheden zowel schriftelijk als telefonisch (onder vermelding van de 

reden) opgave aan TOF. In dat geval staat het TOF  vrij om de prioriteitswerkzaamheden aan een derde 

op te dragen zonder dat de Opdrachtnemer recht heeft op vergoeding van kosten, schade en/of enig 

bedrag aan algemene kosten of winst over het bedrag aan minderwerk. 

10.4 Werkzaamheden zullen door de Opdrachtnemer niet zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van TOF mogen worden stilgelegd. 

11 Termijn voor uitvoering 

11.1 TOF en de Opdrachtnemer komen de termijn waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd overeen. Deze termijn is bindend, met dien verstande dat TOF te allen tijde het recht hebben 

deze oplevertermijn te verlengen tot een nader te nomen later tijdstip. Indien Partijen geen termijn 

overeenkomen, geldt een door TOF vast te stellen redelijke termijn. 

11.2 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat de overeengekomen termijn voor uitvoering van de 

Werkzaamheden zal worden overschreden, stelt zij TOF daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Overschrijding van de termijn voor uitvoering van de Werkzaamheden doet de Opdrachtnemer zonder 

ingebrekestelling in verzuim zijn. 

11.3 Indien de Opdrachtnemer de termijn voor uitvoering van de Werkzaamheden overschrijdt is 

Opdrachtnemer een boete verschuldigd van 2% van de prijs per kalenderweek (of een deel daarvan, 

boete wordt dan naar rato bepaald). Dit met een minimum van EURO 1.000,- per kalenderweek, (of een 

deel van de boete wordt dan naar rato bepaald), één en ander onverminderd de overige aan TOF 

toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.  

11.4 Indien de uitvoering van Werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die naar de 

mening van TOF redelijkerwijze buiten de macht liggen van TOF, is de Opdrachtnemer verplicht om alle 

uit de vertraging voortvloeiende kosten en schade, waaronder onder andere maar niet uitsluitend 

begrepen de gevolgschade, de wachttijd, alle aanvullende Werkzaamheden en alle bijkomende reis- en 

verblijfkosten van TOF en van door haar ingeschakelde derden te betalen. 

11.5 In het geval van (dreigende) stagnatie zal TOF in het eerste geval van de Opdrachtnemer verlangen 

dat zonder enig recht op bijbetaling extra personeel wordt ingezet dan wel door de werknemers op de 

Locatie Werkzaamheden in overwerk wordt uitgevoerd om stagnatie of overschrijding zoveel mogelijk te 

beperken. 

12 Meerwerk 

12.1 Meerwerk mag nooit worden uitgevoerd door de Opdrachtnemer zonder dat hiervoor schriftelijke 

toestemming is verleend door TOF.   

12.2 Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt bij separate nota dan wel op grond van de door 

TOF gespecificeerde opgave. Indien een schriftelijke opdracht van TOF ontbreekt, vindt geen verrekening 

van meer- en minderwerk plaats.  

12.3 Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening van de 

Werkzaamheden nadat het meerwerk door de Principaal is goedgekeurd, de Werkzaamheden zijn 

opgeleverd en TOF is betaald.  

12.4 Paragraaf 35 lid 5 UAV 2012 is niet van toepassing. 

12.5 De enkele wijziging van een tijd-, werk- of bouwschema geeft geen recht op verrekening van 

meerwerk. 

13 Veiligheid Gezondheid & Milieu 

13.1 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de Werkzaamheden steeds te beschikken over voldoende 

geldig en gekwalificeerd personeel en deugdelijk materieel, machines en gereedschap dat aan de 

wettelijke eisen voldoet.  

13.2 De werknemers van de Opdrachtnemer en de (werknemers van de) door de Opdrachtnemer in te 

schakelen derden dienen vakbekwaam te zijn en dienen minimaal te beschikken over de wettelijke 

vereiste diploma's. De Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een actuele lijst met geldige 

certificaten van haar personeel. 

13.3 Opdrachtnemer dient minimaal te voldoen aan de eisen gesteld vanuit veiligheidschecklist 

aannemers VCA alsmede de wettelijke bepalingen zoals gesteld in de Arbo-wet. 

13.4 De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de voor hem (als werkgever) geldende 

wettelijke bepalingen, Cao's en andere verplichtingen deugdelijk en tijdig nakomen. 

13.5 De Opdrachtnemer staat er jegens TOF  voor in dat bij de uitvoering van de Overeenkomst door de 

Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden slechts arbeidskrachten in worden gezet die bevoegd 

zijn de Werkzaamheden te verrichten, ten aanzien waarvan sociale premies en loonbelasting stipt zijn 

voldaan en waarvan de identiteit door TOF  kan worden vastgesteld. De Opdrachtnemer is verplicht tot 

naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen. De Opdrachtnemer vrijwaart TOF  voor boete(s) en daaruit 

voortkomende schade, wegens het niet voldoen aan de Wet Arbeid Vreemdelingen door de 

Opdrachtnemer en/of door derden. Onder deze vrijwaring zijn ook begrepen de boete(s) die TOF  van 

haar Principaal en/of van derden in rekening gebracht krijgt.  

13.6 Al het personeel van de Opdrachtnemer alsmede door hem ingeschakelde derden staan onder 

rechtstreeks toezicht en verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Alle werknemers van de 

Opdrachtnemer en (werknemers van de) door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn verplicht de 

gedragsregels na te leven.  

13.7 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van TOF  medewerking verlenen aan een door en/of namens 

TOF  uit te voeren kwaliteitscontrole en/of audit. Opdrachtnemer zal uit hoofde van dit lid geen kosten 

bij TOF  in rekening kunnen brengen. 

13.8 De werk- en rusttijden op de bouwplaats en de algemene of ter plaatse van de Opdracht erkende 

feestdagen alsmede vakantie- of andere collectieve vrije dagen die worden voorgeschreven door de 

overheid of in een collectieve arbeidsovereenkomst waaraan TOF is gebonden, zullen ook door de 

Opdrachtnemer in acht worden genomen. Voor extra kosten die hierdoor deswege mochten ontstaan, is 

TOF niet aansprakelijk. 

13.9 De Opdrachtnemer dient onverwijld te melden bij de gemachtigde van TOF ongevallen met verzuim, 

die verband houden met het aan hem opgedragen werk. Hierbij, althans zo spoedig mogelijk, dient de 

verzuimduur (in kalenderdagen), als maat voor de ernst van het ongeval te worden opgegeven. 

14 Uitbesteding 

14.1 De Opdrachtnemer is niet bevoegd de Opdracht, de Werkzaamheden of een deel daarvan door een 

derde te laten uitvoeren alsmede arbeidskrachten in te lenen, dan na van TOF  verkregen schriftelijke 

goedkeuring waaraan door TOF  nadere voorwaarden verbonden kunnen worden. 

14.2 Indien de Opdrachtnemer de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere 

opdrachtnemer, dient hij daarvan een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Opdrachtnemer is 

verplicht al haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst door te zetten naar haar 

onderaannemer. In elk geval geldt dat, indien TOF  schriftelijk instemt met het inschakelen van een derde, 

de Opdrachtnemer hoofdelijk jegens TOF  aansprakelijk blijft voor de op deze derde rustende verplichting.  

14.3 Paragraaf 6 lid 27 UAV 2012 is niet van toepassing.  

14.4 Na gunning van de Opdracht is de Opdrachtnemer verplicht enig door TOF  aangewezen 

onderaannemer/Leverancier te aanvaarden. 

14.5 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan werken voor derden in combinatie met de Opdracht uit te 

voeren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TOF . 

15 Personeel 

15.1 Het personeel dat de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruikt, staat onder 

toezicht en verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat dit 

personeel bij de uitvoering van de Werkzaamheden onder vakbekwame leiding werkzaam zal zijn. 

15.2 In geval van wangedrag, toerekenbare tekortkoming of ongeschiktheid van het personeel ingezet 

door de Opdrachtnemer, bij weigering voorschriften of aanwijzingen op het gebied van veiligheid, 

arbeidsomstandigheden, orde of milieu na te leven of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 

van de Overeenkomst door personeel van de Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden of 

indien een verzoek van de Principaal tot TOF komt, is TOF gerechtigd personeel van de Opdrachtnemer 

of door hem ingeschakelde derden de toegang tot de Locatie te ontzeggen of van de Locatie te 

verwijderen. In een dergelijk geval is de Opdrachtnemer gehouden terstond zorg te dragen voor 

vervangend personeel dat wel aan de eisen voldoet, zonder dat TOF gehouden is om eventuele daaruit 

voortvloeiende kosten te vergoeden. In een dergelijk geval is de Opdrachtnemer tevens aansprakelijk 

voor alle schade, die TOF dientengevolge mocht lijden. 

15.3 TOF is niet aansprakelijk indien de Werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden als gevolg van 

bedrijfsblokkades, staking of andere vormen van arbeidsonrust onder het personeel dan wel onder dat 

van derde en/of overige omstandigheden die TOF geheel of gedeeltelijk verbindt haar verplichtingen 

deugdelijk en/of tijdig na te komen, komen geheel voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.  

15.4 In geval van een of meerdere van de in het voorgaande lid genoemde omstandigheden worden de 

verplichtingen van TOF opgeschort. Indien een van de in het voorgaande lid genoemde omstandigheden 

langer duurt dan twee maanden zijn zowel TOF als de Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst voor 

het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. 

16 Materialen 

16.1 De door de Opdrachtnemer te leveren materialen dienen te voldoen aan:  

a. de beschrijving en/of specificaties, die TOF heeft opgegeven; 

b. deugdelijkheid ten aanzien van de eigenschappen en/of de hoeveelheden en/of de 

kwaliteit en/of de betrouwbaarheid. 

16.2 De levering geschiedt franco op de overeengekomen plaats van aflevering, inclusief te betalen 

rechten (Delivered Duty Paid volgens Incoterms 2010), gelost, op de door TOF aan te wijzen plaats(en), 

waarbij het transport op de bouwplaats en aflaadrisico voor rekening en risico is van Opdrachtnemer.  

16.3 De eigendom van te leveren goederen gaat op TOF over terstond bij de aflevering op de Locatie, 

doch in geval van vooruitbetaling of betaling in termijnen, zodra de eerste betaling heeft plaatsgehad. In 
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dat geval dient de Opdrachtnemer totdat tot aflevering wordt overgegaan op eigen kosten voor TOF zorg 

te dragen voor separate opslag van de te leveren materialen. Het risico ten aanzien van de geleverde 

materialen blijft evenwel bij de Opdrachtnemer berusten totdat de verstrekte Opdracht c.q. het aan de 

Opdrachtnemer uitbestede werk is voltooid c.q. opgeleverd. De eigendom en het risico van materialen 

die worden afgekeurd worden geacht nimmer op TOF te zijn overgegaan, tenzij zulks uitdrukkelijk anders 

is aangegeven. 

16.4 Door TOF ter beschikking gesteld materiaal is en blijft onder alle omstandigheden (met inachtneming 

van lid 2 van artikel 20 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek) eigendom van TOF en zal als zodanig op 

voor derden herkenbare wijze door Opdrachtnemer gekenmerkt en geïndividualiseerd worden; het 

materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij Opdrachtnemer 

binnen een redelijke termijn na ontvangst schriftelijk heeft gereclameerd. 

16.5 Opdrachtnemer zal door TOF ter beschikking gesteld materiaal niet mogen gebruiken, noch doen of 

laten gebruiken door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de levering 

aan dan wel van de werkzaamheden voor TOF, tenzij TOF tevoren schriftelijk uitdrukkelijk toestemming 

heeft gegeven. 

 

Artikel 17. Goedkeuring, inspectie en beproeving. 

17.1. Het geleverde en/of de verrichte Werkzaamheden zullen in overeenstemming zijn met hetgeen in 

de Overeenkomst is vermeld, van deugdelijk materiaal en goede uitvoering, uitgevoerd door voldoende 

vakbekwame werknemers onder deskundige leiding, in alle opzichten overeenkomstig de tekeningen en 

specificaties en/of ten minste gelijk aan door de Opdrachtnemer aan TOF ter beschikking gestelde of 

getoonde monsters of modellen, en volledig in staat de prestaties te leveren voor het doel waarvoor het 

geleverde bestemd is, alsmede voldoen aan alle ten tijde van de levering en/of bewerking geldende 

normen, wetten en overheidsvoorschriften, waaronder die met betrekking tot veiligheid, gezondheid, 

welzijn en milieu. 

17.2. Inspectie en/of goedkeuring en/of aanvaarding en/of termijnbetaling ontslaat de Opdrachtnemer 

niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de met hem gesloten 

Overeenkomst. 

17.3. Indien TOF zulks wenst, hebben TOF en/of Principaal het recht de zaken tijdens de bewerking, 

fabricage of opslag te bezichtigen en/of te beproeven. De Opdrachtnemer zorgt in dat geval, dat TOF ten 

behoeve van de bezichtiging en/of beproeving over zodanige faciliteiten beschikt, als redelijkerwijze door 

TOF kan worden verlangd. De Opdrachtnemer kan aan de resultaten van een dergelijke bezichtiging en/of 

beproeving generlei rechten ontlenen. De kosten van deze beproevingen zijn voor rekening van TOF als 

blijkt dat de materialen in overeenstemming zijn met de vereisten uit de Overeenkomst; in het andere 

geval zijn genoemde kosten voor rekening van Opdrachtnemer. 

17.4. In geval van afkeuring zal TOF de Opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis stellen. De 

Opdrachtnemer zal het afgekeurde materiaal en/of werk of een onderdeel daarvan op verzoek van TOF 

onverwijld herstellen of vervangen, zonder dat TOF tot enige extra  vergoeding gehouden zal zijn, 

onverminderd de verplichting van de Opdrachtnemer om eventueel voor TOF of voor derden ontstane 

schade, vertragingsschade daaronder begrepen, te vergoeden. 

17.5. Bij afkeuring van het materiaal en/of het werk of een onderdeel daarvan heeft TOF het recht de 

betaling van de op het materiaal en/of het werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs of een 

gedeelte van de contractprijs op te schorten, onverlet de gehoudenheid van de Opdrachtnemer tot 

vergoeding van schade, welke TOF ten gevolge van afkeuring van het materiaal en/of werk of een 

onderdeel daarvan lijdt of zal lijden. 

17.6. Bij gebreke van verwijdering/reparatie van de afgekeurde zaken is TOF gerechtigd deze zaken voor 

rekening en risico van de Opdrachtnemer te (doen) retourneren/repareren. 

 

Artikel 18. Afvoer en verwerking van afval. 

18.1. TOF en de Opdrachtnemer zullen hergebruik van materialen bevorderen en afval-hoeveelheden en 

afvalstromen zoveel mogelijk beperken. 

18.2. De Opdrachtnemer is verplicht om na en ook gedurende de uitvoering van de door hem te verrichten 

werkzaamheden het werkterrein schoon te houden en schoon op te leveren, emballages, puin en 

afvalstoffen te verwerken conform de vereisten als voortvloeiend uit de wettelijke bepalingen, waaronder 

begrepen onder andere de milieuwetten in het algemeen en de Wet Bodembescherming respectievelijk 

de Wet Milieubeheer in het bijzonder. 

18.3. In de in de Opdracht genoemde prijzen van de Opdrachtnemer zijn eveneens begrepen de kosten 

van gescheiden afvoer en/of verwerking, respectievelijk verwijdering en/of opslag van alle afvalstoffen 

die voortkomen uit de werkzaamheden van de Opdrachtnemer. 

18.4. De Opdrachtnemer is verplicht voor de verwijdering, verwerking of opslag van afvalstoffen 

samenhangende met zijn leveringen, respectievelijk werkzaamheden, gebruik te maken van door hem 

voor eigen rekening en risico gehuurde afsluitbare containers, afvalbakken etc. 

18.5. De Opdrachtnemer is verplicht TOF afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in het 

kader van de Wet Milieubeheer. TOF is gerechtigd haar betaling op te schorten totdat is voldaan aan de 

verplichtingen als voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer en/of andere milieuwetten. 

18.6. Indien verwijdering van afval niet op eerste aanzegging van TOF geschiedt, zal het TOF vrijstaan de 

betreffende afvalstoffen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te (laten) verwijderen. 

19 Garantie 

19.1 De Opdrachtnemer garandeert dat uitgevoerde Werkzaamheden c.q. geleverde zaken goed en 

deugdelijk zijn, geen gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal bevatten, geschikt zijn voor 

het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de in de Overeenkomst en de van overheidswege 

gestelde eisen. De Opdrachtnemer garandeert TOF een termijn ten minste gelijk aan die uit de 

Hoofdaannemingsovereenkomst of gedurende een periode van 36 maanden of een in de 

Opdrachtovereenkomst afwijkende bepaalde termijn te rekenen vanaf oplevering van de 

Werkzaamheden, dat in het kader van de oplevering overhandigde documentatie, zoals 

revisietekeningen, correct zijn en voldoen aan de door TOF  gestelde eisen.  

19.2 De Opdrachtnemer verstrekt TOF , desverlangd tevens de Principaal, ten minste de garantie die TOF  

volgens bestek of Overeenkomst aan de Principaal dient te verstrekken. De garantieperiode vangt aan en 

loopt door tot ten minste het tijdstip dat TOF  volgens bestek of overeenkomst jegens de Principaal voor 

gebreken dient in te staan.   

19.3 Indien volgens bestek of Overeenkomst geen garantie van TOF  wordt verlangd, garandeert de 

Opdrachtnemer alle uitgevoerde werkzaamheden c.q. geleverde zaken jegens TOF. De garantie geldt, 

tenzij TOF  en de Opdrachtnemer anders overeen zijn gekomen, vanaf oplevering aan TOF  tot aan de 

oplevering door TOF  aan de Principaal en in aansluiting daarop gedurende een periode van 24 maanden. 

Indien ter zake van het opgeleverde volgens de garantievoorwaarden van de Opdrachtnemer een 

uitgebreidere garantie geldt, wordt die garantie eveneens geacht te zijn gegeven aan TOF. De 

Opdrachtnemer is verplicht TOF van deze uitgebreidere garantie schriftelijk in kennis te stellen.  

19.4 In geval van herstel of vervanging gedurende voornoemde garantieperiode zal de garantieperiode 

voor de herstelde of vervangen zaken en/of onderdelen voor diezelfde periode opnieuw aanvangen. 

19.5 Indien een fabrieksgarantie uitgebreider is dan de verlangde garantie, zal minimaal de 

fabrieksgarantie gelden.  

19.6 Tijdens de garantieperiode is de Opdrachtnemer verplicht alle gebreken op eerste aanzegging van 

en in overleg met TOF  binnen een door TOF  daartoe te stellen redelijke termijn voor eigen rekening en 

risico te herstellen of te vervangen. Alle met herstel of vervanging gemoeide kosten en schade, hoe ook 

genaamd, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer onverlet zijn aansprakelijkheid voor alle overige door 

TOF  geleden (gevolg)schade ten gevolge van in de garantieperiode opgetreden gebreken. 

19.7 Indien de Opdrachtnemer naar het oordeel van TOF  in gebreke is met behoorlijke of tijdige 

nakoming van zijn garantieverplichtingen, alsmede in spoedeisende gevallen, is TOF  gerechtigd herstel 

of vervanging van gebreken voor rekening van de Opdrachtnemer zelf of door derden uit te (doen) 

voeren, dit voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. TOF  zal de Opdrachtnemer daarvan, voor 

zover mogelijk, tijdig in kennis stellen.  

19.8 De Opdrachtnemer garandeert dat alle door hem geleverde, daarvoor in aanmerking komende, 

zaken voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

19.9 Na de feitelijke datum van oplevering is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor gebreken in de 

Opdracht of enig onderdeel daarvan. Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel wordt onder 

gebrek in de Opdracht mede verstaan hinderlijke ligging ten opzichte van reeds aanwezige kabels, 

leidingen en buizen en overige ondergrondse infrastructuur van de door de Opdrachtnemer aangelegde 

tracés. Onder hinderlijke ligging wordt verstaan dat de eigenaar en of een beheerder van een reeds in de 

ondergrond aanwezig netwerk hinder ondervindt van de door de Opdrachtnemer aangelegde kabels en 

het netwerk dusdanig toegankelijk is waarmee de instandhouding en beheer van het netwerk op reguliere 

wijze kan worden uitgevoerd zonder dat hiervoor extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 

20 Onderhoud 

20.1 De onderhoudstermijn vangt aan en eindigt tenminste op het tijdstip dat de volgens bestek of 

Overeenkomst geldende onderhoudstermijn voor de hele Opdracht aanvangt en eindigt voor zover deze 

niet is uitgesloten in de Opdrachtovereenkomst. 

20.2 Indien volgens bestek of Overeenkomst geen onderhoudstermijn is voorgeschreven geldt een 

onderhoudstermijn van 24 maanden, welke onderhoudstermijn ingaat onmiddellijk na de dag van 

(op)levering van de Werkzaamheden door TOF aan de Principaal. 

20.3 De Opdrachtnemer is gehouden alle gebreken, die tijdens de onderhoudstermijn aan de dag treden, 

op eerste aanzegging van en in overleg met TOF binnen een door TOF daartoe te stellen redelijke termijn 

voor eigen rekening en risico te herstellen of te vervangen. Alle met herstel of vervanging gemoeide 

kosten en schade, hoe ook genaamd, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer onverlet zijn 

aansprakelijkheid voor alle overige door TOF geleden schade ten gevolge van tijdens de 

onderhoudstermijn opgetreden gebreken. 

20.4 Indien de Opdrachtnemer naar het oordeel van TOF in gebreke is met behoorlijke of tijdige nakoming 

van zijn garantieverplichtingen, alsmede in spoedeisende gevallen, is TOF gerechtigd herstel of 

vervanging van gebreken voor rekening van de Opdrachtnemer zelf of door derden uit te (doen) voeren, 

dit voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. TOF zal de Opdrachtnemer daarvan, voor zover 

mogelijk, tijdig in kennis stellen. 

21 Identificatie 

21.1 Opdrachtnemer is gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet 

Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet 

uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen en het controleren van de identiteit 

van zijn werknemers dan wel de mensen die hij inschakelt om feitelijk – direct of indirect – 

Werkzaamheden voor TOF te verrichten. 

21.2 De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leveranciers op de 

bepalingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen en op de Wet op de identificatieplicht gewezen worden 

en dat zij die bepalingen naleven. 

21.3 Op de eerste werkdag van een werknemer en/of leidinggevende van de Opdrachtnemer op het 

bovengenoemde project moet hij/zij zich kunnen identificeren met een geldig, origineel identiteitsbewijs. 

21.4 Werknemers die inpandige werkzaamheden verrichten of in contact komen met bewoners moeten 

een projectidentiteitsbewijs bij zich hebben.  

21.5 Opdrachtnemer is verplicht aan het begin van elke werkdag aan de uitvoerder van de TOF te melden 

met hoeveel werknemers hij aanwezig is. 

21.6 Eigen werknemers, inleenkrachten en/of opdrachtnemers van de Opdrachtnemer, moeten zich 

dientengevolge ook op ieder tijdstip kunnen identificeren op het werk indien de leidinggevende van het 

project, de Arbeidsinspectie, de Vreemdelingendienst of de Fiscale opsporingsdienst daarom vraagt. 

21.7 Indien een door Opdrachtnemer tewerkgestelde of uitgeleende werknemer op de eerste werkdag 

of tijdens een controle bovengenoemde documenten niet kan overleggen, zal deze werknemer niet 

worden toegelaten op het project en zal de Opdrachtnemer zorgen dat de desbetreffende werknemer 

per direct stopt met werken. 

21.8 De Opdrachtnemer dient zich onvoorwaardelijk te conformeren aan TOF s standaard werkdagen en 

werktijden.  

21.9 Het werken buiten de reguliere werktijden, avond, weekeinde en/of in de vakanties, mag uitsluitend 

gebeuren indien daar een schriftelijke verklaring van is opgesteld, door de V&G-coördinator en/of 

hoofduitvoerder van TOF. E.e.a. aangaande V&G-verantwoordelijkheden, Arbeidstijdenwet en het 

houden van toezicht. Eventuele voor rekening van TOF en/of de Principaal komende boete, kosten en/of 

schade is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.  

21.10 De Opdrachtnemer is verplicht alle in onderhavig artikel aan haar opgedragen verplichtingen aan 

haar onderaannemers op te leggen, bij gebreke waarvan alle daardoor geleden en te lijden schade voor 

rekening en risico van de Opdrachtnemer komt. 

22 WION 

22.1 De Opdrachtnemer is verplicht alle werkzaamheden die voortvloeien uit de Wet Informatie 

Uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION) voor eigen rekening en risico te verrichten. Alle door 

derden gemaakte kosten in het kader van de WION komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer 

indien en voor zover deze door de Opdrachtnemer zijn ingeschakeld. De Opdrachtnemer is gehouden zich 

te conformeren aan de eisen van zorgvuldig graven, welke zijn opgenomen in de CROW Graafs hade 
voorkomen aan kabels en leidinge -richtlijn.  

22.2 De Opdrachtnemer zal werken volgens de WION, de algemene maatregelen van bestuur en de 

Ministeriële Richtlijnen.  

22.3 De TOF zal alle noodzakelijke gegevens ten behoeve van een zorgvuldig graafproces, TOF aan de 

Opdrachtnemer verstrekken, voor zover op haar daartoe een verplichting rust.  

22.4 De Opdrachtnemer is verplicht alle verstrekte gegevens vanuit de graafmelding(en) ten behoeve van 

de plaatsbepaling van aanwezige kabel- en leidingtraces te raadplegen en alle acties uit te zetten welke 

voortvloeien uit de verstrekte gegevens van uit de graafmelding, zoals onder meer maar niet uitsluitend 

het overleggen met netbeheerders en het nemen van maatregelen. 

20.5 De Opdrachtnemer vrijwaart TOF voor alle schade en aanspraken van derden welke ten gevolge van 

de (onzorgvuldige) graafwerkzaamheden zijn ontstaan. De Opdrachtnemer verplicht zich afdoende te 

verzekeren voor voornoemd risico. 

23 Ingebreke blijven van Opdrachtnemer 

23.1 Indien (dreigt dat) de Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig en/of niet deugdelijk 

nakomt, is TOF gerechtigd, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is 

vereist voor rekening van de Opdrachtnemer passende maatregelen te nemen, welke TOF noodzakelijk 

acht om stagnatie van of schade aan de leverantie c.q. de Opdracht te voorkomen of te beperken. 

23.2 Indien de Opdrachtnemer ondanks sommatie in gebreke blijft zijn verplichtingen tijdig en/of 

deugdelijk na te komen, is TOF gerechtigd, onverminderd haar verdere recht op schadevergoeding, de 

leverantie c.q. de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk zelf of door derden voor rekening van de 

Opdrachtnemer te (doen) voltooien. 

23.3 Ingeval van in gebreke blijven als in lid 1 en 2 van dit artikel bedoeld, is de Opdrachtnemer gehouden 

aan TOF c.q. door TOF ingeschakelde derden alle door haar gewenste medewerking te verlenen, 

waaronder het recht van TOF gebruik te maken van alle door de Opdrachtnemer ter beschikking staande 

en aangevoerde materialen, gereedschappen, hulpmiddelen en materieel. Daartoe is TOF tevens 

gerechtigd zich toegang te verschaffen tot afgesloten opslagplaatsen van de Opdrachtnemer. 
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23.4 Aan het hierboven bedoelde recht op ingrijpen kan de Opdrachtnemer geen enkel recht op 

vergoeding van schade, kosten en gederfde winst ontlenen.  

23.5 Alle aanspraken van TOF in dit artikel bedoeld, zijn direct opeisbaar.  

24 Ontbinding 

24.1 Onverminderd haar verdere recht op schadevergoeding is TOF gerechtigd, zonder dat daartoe een 

nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst met de Opdrachtnemer 

schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien, maar niet uitsluitend: 

a. de Opdrachtnemer ondanks sommatie in gebreke blijft zijn verplichtingen tijdig en/of 

deugdelijk na te komen; 

b. de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim is, bijvoorbeeld ingeval van overschrijding 

van overeengekomen levertijden c.q. opleveringsdata; 

c. de Opdrachtnemer surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt 

verklaard; 

d. de Opdrachtnemer zijn bedrijfsvoering staakt, de zeggenschap daarover verliest, 

(onderdelen van) zijn onderneming aan een ander overdraagt, liquideert of stillegt; 

e. de Opdrachtnemer op enige andere wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtsgeldige 

rechtshandelingen te verrichten;  

f. de overeenkomst tussen TOF en de Principaal , ter zake waarvan TOF aan de 

Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt, door de Principaal tussentijds wordt beëindigd; 

g. bij TOF ten aanzien van de Opdrachtnemer op goederen, (toekomstige) vorderingen of 

(onderdelen van) de Opdracht beslag wordt gelegd. 

24.2 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de 

zijde van TOF, alsmede indien de Principaal de Opdracht opschort of beëindigt op grond van artikel 14 

UAV of een vergelijkbare regeling, is TOF gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de 

uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

Gedurende de opschorting is TOF bevoegd, en aan het einde daarvan is zij verplicht, te kiezen voor 

uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.  

24.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt elke overeenkomst aangegaan onder de 

ontbindende voorwaarde dat de Hoofdaannemingsovereenkomst, in verband waarmee de 

Overeenkomst is aangegaan, geen doorgang vindt, of dat de Principaal jegens TOF goedkeuring aan de 

Opdrachtnemer onthoudt. Indien een werk slechts gedeeltelijk doorgang vindt, wordt de Overeenkomst 

dienovereenkomstig gewijzigd.  

 

25 Aansprakelijkheid 

25.1 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade geleden en te lijden in verband met de 

uitvoering van de Werkzaamheden. De Opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor door de Principaal 

en andere derden opgelegde kortingen, boetes en schadevergoedingen wegens niet of te late aanvang, 

niet of vertraagde of ondeugdelijke levering c.q. uitvoering of te late (op)levering van leveranties c.q. 

Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, ongeacht het recht op vergoeding van de verdere schade die 

TOF daardoor lijdt. 

25.2 De Opdrachtnemer vrijwaart TOF voor aanspraken van derden, de Principaal van TOF daaronder 

begrepen, tot vergoeding van schade als bedoeld in het vorige lid.  

25.3 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten van zijn werknemers 

of van andere personen van wie de Opdrachtnemer gebruikt maakt voor de uitvoering van de 

Werkzaamheden. Voor alle vorderingen van derden die tegen TOF mochten worden ingesteld, waaronder 

die van de Principaal, zal TOF door de Opdrachtnemer worden gevrijwaard.  

25.4 TOF is niet aansprakelijk voor schade aan c.q. verlies en diefstal van gereedschappen, materieel en 

hulpmiddelen of andere zaken van de Opdrachtnemer. Hetzelfde geldt voor opgeslagen gereedschappen, 

materieel en hulpmiddelen of andere zaken van de Opdrachtnemer in door TOF ter beschikking gestelde 

ruimten.  

25.5 De Opdrachtnemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering die 

haar wettelijke en contractuele aansprakelijkheid dekt voor schade, die bij of in verband met de 

uitvoering van de Werkzaamheden mocht ontstaan. Op eerste verzoek van TOF zal de Opdrachtnemer 

inzage geven in de polis en de polisvoorwaarden, dan wel een exemplaar of afschrift van het 

verzekeringscertificaat te verstrekken.  

25.6 De aansprakelijkheid voor motorrijtuigen die op de bouwplaats worden gebruikt, dient te zijn gedekt 

door een verzekering, die beantwoordt aan de eisen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering 

motorrijtuigen.  

25.7 De Opdrachtnemer zal al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voldoende en naar 

genoegen van TOF verzekeren.  

26 Onmiddellijke kennisgeving bij schade 

26.1 De Opdrachtnemer is verplicht TOF van het ontstaan van eventuele schade onmiddellijk kennis te 

geven en deze kennisgeving binnen 24 uur schriftelijk te bevestigen middels het invullen en ondertekenen 

van het door TOF gehanteerde schadeformulier. 

27 Intellectueel eigendom en geheimhouding 

27.1 Ten aanzien van alle verkregen gegevens, informatie en kennis betreffende de Opdracht c.q. project 

dan wel het bedrijf van TOF of de Principaal, waarvan de Opdrachtnemer of derde ten behoeve van de 

verstrekte Werkzaamheden kennis hebt genomen, zal de Opdrachtnemer en zijn derde(n) volstrekte 

geheimhouding in acht nemen.  

27.2 Zaken en werkwijzen die de Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van TOF heeft 

ontwikkeld, worden eigendom van TOF en mogen niet dan na schriftelijke toestemming van TOF aan 

derden ter beschikking worden gesteld. De bij deze ontwikkeling door de Opdrachtnemer verworven 

kennis staat uitsluitend aan TOF ter beschikking en wordt door de Opdrachtnemer niet aan derden 

bekendgemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of derden aangewend dan na voorafgaande schriftelijke 

toestemming van TOF. 

27.3 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

TOF over zijn betrokkenheid bij een project van TOF publiekelijk te communiceren, bijvoorbeeld tijdens 

bijeenkomsten (zoals congressen en symposia) of door middel van brochures dan wel publicatie in 

technische tijdschriften, vakbladen, bladen voor een breed publiek of anderszins, waaronder ook op 

Social Media zoals maar niet uitsluitend Facebook, Twitter en LinkedIn. Als voorwaarde voor zodanige 

toestemming geldt in ieder geval dat de betrokkenheid van TOF op juiste wijze wordt vermeld, een en 

ander ter uitsluitende beoordeling door TOF. 

27.4 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

TOF de naam TOF en/of het logo van TOF te gebruiken voor commerciële doeleinden. De Opdrachtnemer 

garandeert dat bij de uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk zal plaatsvinden op intellectuele 

eigendomsrechten of andere rechten van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart TOF voor aanspraken, die 

voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en zal TOF alle schade 

vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk. 

27.5 Tekeningen, ontwerpen, specificaties, handleidingen, specifieke software e.d. zoals ter beschikking 

gesteld door TOF dan wel geproduceerd door de Opdrachtnemer in opdracht van TOF, zullen eigendom 

blijven van TOF of eigendom worden van TOF en mogen door TOF gebruikt worden naar eigen inzicht. De 

hiervoor bedoelde documenten zullen niet door Opdrachtnemer gekopieerd worden zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming. 

28 Toepasselijk recht; Geschillen  

28.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Opdrachtovereenkomst of Opdracht 

waarop de onderhavige A.I.O.V. geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere 

overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, worden beheerst door 

Nederlands recht. 

28.2 Nederlands recht is van toepassing op de verstrekte Opdracht. Indien enige bepaling van de 

Opdrachtovereenkomst of van deze A.I.O.V. in strijd mocht zijn met dwingend recht, is die bepaling 

onverbindend, maar blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

28.3 Partijen verplichten zich wederzijds maximaal in te spannen om geschillen, verband houdende met 

de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst, zo veel mogelijk in onderling overleg en/of via mediation 

op te lossen. Alle gerechtelijke geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de absoluut bevoegde 

rechter van de Rechtbank Oost-Bra a t, lo atie s- Hertogenbosch, tenzij een andere rechter krachtens 

de Wet bevoegd is. 

28.4  De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

28.5 Indien TOF in enig geschil in het gelijk wordt gesteld, is de Opdrachtnemer gehouden TOF alle 

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, met inbegrip van de kosten van juridische 

bijstand, ook voor zover het kosten betreft die niet door de rechter mochten worden toegewezen.  

29 Slotbepalingen 

29.1 Alle kennisgevingen tussen Partijen ingevolge de Opdrachtovereenkomst worden schriftelijk dan wel 

mondeling gedaan, met dien verstande dat mondelinge kennisgevingen van de Opdrachtnemer binnen 

24 uur schriftelijk moeten worden bevestigd aan TOF. 

 


