Algemene voorwaarden
bij opdrachtverlening
Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
LBG:

Landschapsbeheer Groningen, Roderwolderdijk 60 te Groningen

Opdrachtnemer:

het bedrijf, de onderneming en/of diegene waarmee de opdrachtgever een
overeenkomst sluit

Overeenkomst:

iedere opdracht of order die tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer
wordt gesloten

Artikel 1:
ALGEMEEN
1.1
De startdatum en uiterlijke opleverdatum van de werkzaamheden worden door de
opdrachtgever vastgesteld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor afstemming hierover
met de eigenaar van het terrein waar de werkzaamheden plaatsvinden.
1.2

Op deze voorwaarden en op alle orders, overeenkomsten en verplichtingen die daaruit
voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1.3

Een geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt in eerste aanleg beslecht door de
Arrondissementsrechtbank in Groningen. Aanbestedingsgeschillen geschieden niet via de
Raad van Arbitrage maar via de gewone rechter.

1.4

Indien de opdrachtnemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak over de uitvoering van de
overeenkomst volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld, is de
opdrachtnemer de door de opdrachtgever en/of aan alle instanties werkelijk gemaakte
proceskosten aan opdrachtgever verschuldigd, behoudens voor zover de opdrachtnemer aan
kan tonen dat deze kosten onredelijk hoog zijn.

Artikel 2:
MEERKOSTEN
2.1
Meerwerk kan alleen worden vergoed indien dit door de opdrachtnemer vooraf schriftelijk is
aangegeven en door de opdrachtgever is goed gekeurd. Tot meerwerk worden niet
gerekend, bijkomende werkzaamheden die de opdrachtnemer bij aanvaarding van de
opdracht had kunnen voorzien.
2.2

In geval van meerwerk kan de datum van oplevering door de opdrachtgever opnieuw worden
vastgesteld.

2.3

Onvoorziene werkzaamheden en/of eventueel kostenverhogende omstandigheden dienen
direct te worden gemeld en zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever te worden besproken.

Artikel 3:
FINANCIËN
3.1
De opdrachtgever heeft het recht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door
opdrachtnemer, wijzigingen aan te brengen in de werkzaamheden in overleg met de
opdrachtnemer. Indien hierbij sprake is van meer- of minderwerk worden de meer- of
minderkosten hiervan vooraf vastgesteld.
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3.2

De korting op de aanneemsom wegens te late oplevering bedraagt € 250 per werkdag tenzij
anders is overeengekomen met opdrachtgever.

3.3

Betaling door de opdrachtgever vindt plaats na oplevering van de werkzaamheden en op
basis van een door de opdrachtnemer schriftelijk verzonden factuur. Betaling door de
opdrachtgever geschiedt na volledige en correcte uitvoering van de overeenkomst. Eventuele
deelbetalingen worden bij de opdrachtverlening schriftelijk vastgelegd.

Artikel 4:
MILIEU EN VEILIGHEID
4.1
De opdrachtnemer is verplicht te voldoen aan de eisen die gelden vanuit de Flora en Fauna
wetgeving/de Nieuwe Natuurwet. De opdrachtnemer wordt verondersteld bekend te zijn
met de inhoud van deze wetgeving.
4.2

De opdrachtnemer dient te voorkomen dat bij de werkzaamheden olieproducten,
brandstoffen, chemicaliën of andere afvalstoffen in het milieu terecht komen.

4.3

Indien de werkzaamheden aan, op of nabij een (openbare) weg plaatsvinden, is de
opdrachtnemer verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Hierbij wordt verwezen naar de
meest recente uitgaven van het CROW.

Artikel 5:
AANSPRAKELIJKHEID
5.1
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor eventuele schade aan kabels en leidingen die bij
de uitvoering van de overeenkomst wordt veroorzaakt. De opdrachtnemer dient voor
aanvang van de werkzaamheden een Graaf-melding te doen bij het kadaster (Klic-melding).
Eventuele schade aan kabels en leidingen is voor rekening opdrachtnemer.
5.2

Indien naar oordeel van de opdrachtgever de veiligheid voor mens en/of dier in het geding is,
is zij bevoegd het werk of een gedeelte van het werk tijdelijk stil te leggen zonder dat de
opdrachtnemer aanspraak kan maken op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

5.3

Indien naar oordeel van de opdrachtgever de weers- en/of terreinomstandigheden de
uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een
gedeelte van het werk tijdelijk stil te leggen zonder dat de opdrachtnemer aanspraak kan
maken op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

5.4

Schade aan terreinen, wegen, paden en bermen dient door de opdrachtnemer te worden
voorkomen. Eventuele schade zal door de opdrachtnemer worden hersteld, naar
tevredenheid van de betreffende eigenaar en voor rekening van de opdrachtnemer.

5.5

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die voortkomt uit het niet navolgen van
de voorschriften die in de overeenkomst en in de algemene voorwaarden door de
opdrachtgever zijn gesteld.

5.6

De opdrachtnemer zorgt er voor dat bij de uitvoering van het werk, tenzij hijzelf of zijn
gevolmachtigde ter plaatse is, steeds een persoon aanwezig is die de opdracht heeft orders
of aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen en deze onverwijld aan hem of zijn
gevolmachtigde over te brengen.
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5.7

De opdrachtnemer zorgt ervoor dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden altijd iemand
aanwezig is die adequaat kan handelen in geval van een calamiteit.

5.8

De opdrachtnemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder
schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.

5.9

De opdrachtnemer is ook na verkregen toestemming van de opdrachtgever volledig
aansprakelijk voor eventuele inbreng van derden bij de uitvoering van de overeenkomst en
zal toezien op zorgvuldig handelen.

Artikel 6:
RISICO
6.1
Opdrachtnemer voert de opdracht voor eigen risico uit. Bij een toerekenbare tekortkoming
van de opdrachtnemer heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer in gebreke te
stellen.
6.2

Na schriftelijke ingebrekestelling van de opdrachtnemer door de opdrachtgever, kan de
opdrachtgever de overeenkomst ontbinden zonder dat de opdrachtnemer hiervoor een
vergoeding ontvangt.

6.3

Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft en de opdrachtgever het werk door een ander
bedrijf moet laten uitvoeren, draagt de in gebreke gebleven opdrachtnemer de meerkosten.

Artikel 7:
DOCUMENTEN
7.1
Documenten, tekeningen en andere informatie verstrekt door de opdrachtgever, mogen
door de opdrachtnemer niet worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt behalve
voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website en gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Groningen.

3 van 3

