ONDERDEEL A:

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Definities
1.1
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met
een hoofdletter gehanteerd:
AIV: deze algemene inkoopvoorwaarden.
Allinq: de besloten vennootschap Allinq Group B.V., gevestigd aan de
Fahrenheitstraat 27, 3846 BM te Harderwijk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08085412, en
alle aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover deze entiteiten verwijzen naar deze AIV.
Allinq Know-how: alle IE-rechten die Allinq aan Leverancier ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en
die: (i) reeds eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Allinq voor
de aanvang van de Overeenkomst, of (ii) die door Allinq gedurende de
Overeenkomst worden gegenereerd, maar geen verband houden met de
Overeenkomst.
Arbeidskracht: een natuurlijk persoon die anders dan op basis van een
arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor Allinq, Leverancier
of een door Leverancier ingezette derde.
Artikel: een in deze AIV opgenomen artikel.
Deliverables: alle technische werkproducten, tekeningen, berekeningen, studies, documenten, handleidingen, modellen, systemen, instrumenten, software, ontwerpen, uitvindingen, ontdekkingen, diagrammen,
technologieën, creaties, verbeteringen, onderzoek en ontwikkeling die
Leverancier in overeenstemming met de Overeenkomst dient te leveren.
Detachering: de vorm van Inleen waarbij een door Leverancier geworven en geselecteerde Inleenkracht op basis van een arbeidsovereenkomst met Leverancier ter beschikking wordt gesteld aan Allinq teneinde
voor haar arbeid te verrichten onder haar leiding en toezicht.
Diensten: alle diensten die Leverancier aan Allinq levert onder een Overeenkomst, inclusief alle hieraan verbonden Deliverables.
Doorleen: het door Leverancier aan Allinq ter beschikking stellen van
een door Leverancier geworven en geselecteerde Doorleenkracht, die op
basis van een Modelovereenkomst wordt doorgeleend aan Allinq teneinde
in zelfstandigheid werkzaamheden voor Allinq te verrichten.
Doorleenkracht: een natuurlijk persoon of rechtspersoon als zelfstandig ondernemer zonder personeel die is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en die door Leverancier op basis
van Doorleen aan Allinq ter beschikking wordt gesteld.
Goederen: alle goederen, grondstoffen, materialen, componenten, modules, assemblages en onderdelen daarvan die Leverancier aan Allinq
levert onder een Overeenkomst, inclusief alle hieraan verbonden Deliverables.
Hoofdovereenkomst: de overeenkomst die Allinq en Principaal zijn
aangegaan of aangaan.
IE-rechten: alle huidige en toekomstige, al dan niet geregistreerde intellectuele en industriële eigendomsrechten, waar ook ter wereld, waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – octrooien en octrooirechten, auteursrechten en daaraan gerelateerde rechten, naburige rechten,
topografieën van halfgeleiders en topografierechten, databankrechten,
modellen en modelrechten, merken en merkrechten, handelsnamen en
handelsnaamrechten en alle (overige) rechten ter zake van, of verband
houdend met, octrooien, gebruiksmodellen, merken, handelsnamen,
statutaire namen, logo's, slogans, look-and-feel, trade dress, domeinnamen, werken, geschriften, publicaties, content, modellen, ontwerpen,
databanken, software (waaronder maar niet beperkt tot broncode en objectcode), uitvindingen, verbeteringen, concepten, schetsen, processen,
technologieën, methoden, systemen, resultaten, know-how, bedrijfsgeheimen, Vertrouwelijke Informatie, met inbegrip van alle aanvragen, afsplitsingen en (gedeeltelijke) voortzettingen ten aanzien van al het voorgaande, en het recht om zulke aanvragen, afsplitsingen en (gedeeltelijke) voortzettingen te doen, het recht om prioriteit in te roepen ten
aanzien van al het voorgaande, alle soortgelijke of vergelijkbare huidige
en toekomstige rechten en beschermingsvormen, met inbegrip van alle
goodwill met betrekking tot al het voorgaande en met inbegrip van alle
materialen die het voorgaande omvatten of daarmee zijn voortgebracht.
Inleen: het door Leverancier aan Allinq ter beschikking stellen van Inleenkrachten op basis van een Overeenkomst ten behoeve van het onder
leiding en toezicht van Allinq verrichten van arbeid in de vorm van Detachering of Uitzending.

Inleenkracht: een natuurlijk persoon die met Leverancier een arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst is aangegaan en die op basis van
Inleen ter beschikking wordt gesteld aan Allinq.
Leverancier: de partij met wie Allinq een Overeenkomst aangaat, aan
wie Allinq een Order verstuurt of met wie Allinq in onderhandeling treedt.
Leverancier Know-how: alle IE-rechten die Leverancier aan Allinq ter
beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst
en die: (i) reeds eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Leverancier voor de aanvang van de Overeenkomst, of (ii) die door Leverancier gedurende de Overeenkomst worden gegenereerd, maar geen verband houden met de Overeenkomst en niet voor Allinq zijn gegenereerd.
Modelovereenkomst: de tussen Leverancier en Doorleenkracht gesloten overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW zoals
beoordeeld door de Belastingdienst of anderszins voorafgaand aan de
Doorleen ter goedkeuring is voorgelegd aan de Belastingdienst, waarbij
Doorleenkracht zich jegens Leverancier verplicht en verbindt tot het in
zelfstandigheid verrichten van werkzaamheden bij, voor en ten behoeve
van Allinq onder de door Allinq aan Leverancier gegeven voorschriften
en/of richtlijnen, overeenkomstig de overeenkomst tot Doorleen.
Onderdeel: de onderdelen waaruit deze AIV bestaat: onderdeel A (algemene bepalingen), onderdeel B (aanneming van werk), onderdeel C
(levering van goederen), onderdeel D (levering van diensten) en onderdeel E (inleen/doorleen van arbeidskrachten).
Order: iedere door Allinq aan de Leverancier verzonden inkooporder of
anderszins verstrekte opdracht of acceptatie van de offerte, met betrekking tot een aanneming van Werk, levering van Goederen en/of Diensten, Inleen of Doorleen.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Allinq en de Leverancier tot stand komt met betrekking tot een aanneming van Werk, levering
van Goederen en/of Diensten, Inleen of Doorleen.
Partij: Allinq of Leverancier afzonderlijk.
Partijen: Allinq en Leverancier gezamenlijk.
Persoonlijkheidsrechten: alle rechten op IE-rechten die aan de maker
toebehoren, zoals onder meer bedoeld in artikel 25 Auteurswet en artikel
5 Wet Naburige Rechten en alle huidige en toekomstige persoonlijkheidsrechten en vergelijkbare rechten die waar dan ook ter wereld rusten op,
vervat zijn in, of voortvloeien uit de Resultaten.
Prestatie: de door Leverancier op grond van de Overeenkomst te verrichten prestatie, bestaande uit het leveren van Diensten, Goederen, het
opleveren van een Werk, Inleen en Doorleen, inclusief alle hieraan verbonden Deliverables.
Principaal: de partij die Allinq opdracht geeft tot het verrichten van een
Prestatie, waarbij Allinq de uitvoering van deze Prestatie geheel of gedeeltelijk in opdracht geeft aan Leverancier.
Resultaten: alle IE-rechten en Deliverables en al het andere dat wordt
gemaakt, ontworpen, uitgevonden, ontwikkeld, bijgedragen, verbeterd
of anderszins voortgebracht, geheel of gedeeltelijk, door Leverancier op
enig moment gedurende of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier voor Allinq, ongeacht waar, wanneer en met
behulp van welke middelen dit gebeurt.
Uitzending: de vorm van Inleen waarbij een door Leverancier geworven
en geselecteerde Inleenkracht op basis van een uitzendovereenkomst
met Leverancier als bedoeld in artikel 7:690 BW en artikel 7:691 BW ter
beschikking wordt gesteld aan Allinq, teneinde voor haar arbeid te verrichten onder haar leiding en toezicht.
Vertrouwelijke informatie: alle informatie, waaronder bedrijfs-, commerciële en financiële informatie c.q. rapportages, specificaties, tekeningen, technische bestanden, proefmonsters, beeldmateriaal, presentaties,
know-how (waaronder Allinq Know-how), IE-rechten en andere documentatie – in welke vorm dan ook – die betrekking heeft op bijvoorbeeld
producten, apparaten, systemen, diensten, software, processen, apparatuur, onderzoek en ontwikkeling, testen en testresultaten, marketing
en verkoop of anderszins verband houdt met de bedrijfsvoering van Allinq of Principaal, en die door Allinq (of Principaal) aan Leverancier bekend is gemaakt of op andere wijze onder de aandacht van Leverancier
is gebracht of gekomen, al dan niet specifiek gemarkeerd als vertrouwelijk en ongeacht of deze informatie mondeling, schriftelijk, visueel of anderszins tastbaar is uitgewisseld.
Werk: een door Leverancier aan Allinq op te leveren werk zoals overeengekomen in een Overeenkomst tot aanneming van werk als bedoeld
in artikel 7:750 e.v. BW.
1.2
Woorden in het enkelvoud omvatten het meervoud en vice versa.
Woorden in de mannelijk vorm omvatten woorden in de vrouwelijke vorm en vice versa.
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1.3

1.4

De in de aanhef van ieder Artikel gehanteerde termen zijn slechts
ter ondersteuning; zij hebben geen invloed op de interpretatie
van Artikelen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Daar waar termen als ‘onder andere’, ‘onder meer’, ‘waaronder’,
‘zoals’, ‘bijvoorbeeld’, of ‘met inbegrip van’ zijn gebruikt, wordt
niet bedoeld een limitatieve opsomming te geven.

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1
Deze AIV zijn van toepassing op alle aanvragen van Allinq tot het
uitbrengen van een offerte of aanbieding, een Order of een Overeenkomst. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
Leverancier, hoe dan ook genoemd, is expliciet uitgesloten.
2.2
Als Partijen meer dan eens zaken met elkaar doen c.q. hebben
gedaan, dan zijn deze AIV op alle aanvragen van Allinq tot het
uitbrengen van een offerte of aanbieding, een Order, een Overeenkomst of anderszins de relatie tussen Allinq en Leverancier
van toepassing, ook al heeft Allinq niet in ieder van deze documenten expliciet naar de toepasselijkheid van deze AIV verwezen.
2.3
Deze AIV zijn onderverdeeld in vijf (5) Onderdelen: Onderdeel A
tot en met Onderdeel E. Onderdeel A is in alle gevallen van toepassing. Onderdeel B is van toepassing op een Overeenkomst tot
aanneming van werk, Onderdeel C is van toepassing op een
Overeenkomst tot levering van Goederen, Onderdeel D is van
toepassing op een Overeenkomst tot levering van Diensten, en
Onderdeel E is van toepassing op een Overeenkomst tot inleen
en doorleen van Arbeidskrachten. Bij tegenstrijdigheid tussen
Onderdelen B tot en met E en Onderdeel A, dan prevaleren de
bijzondere bepalingen uit de Onderdelen B tot en met E.
2.4
De bepalingen uit deze AIV die naar hun aard zijn bestemd om
ook na beëindiging van de Overeenkomst te blijven voortduren,
blijven na beëindiging van de Overeenkomst onverkort van
kracht.
Artikel 3
Kernwaarden Allinq
3.1
Leverancier voldoet aan alle toepasselijke nationale, Europese en
internationale wet- en regelgeving betreffende onder meer anticorruptie, mensenrechten, arbeid, non-discriminatie, privacy, de
bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, mededinging, het milieu en export.
Artikel 4
Orders en Overeenkomsten
4.1
Een aanvraag van Allinq tot het uitbrengen van een offerte door
Leverancier is vrijblijvend. Alle kosten die gemoeid gaan met het
opstellen van een offerte of aanbieding, hoe dan ook genaamd,
komen voor rekening van Leverancier.
4.2
Een offerte van Leverancier is onherroepelijk geldig gedurende
minimaal zes (6) weken na de datum van het uitbrengen van
deze offerte en biedt Allinq de gelegenheid om de offerte binnen
deze termijn te accepteren.
4.3
De Overeenkomst komt tot stand doordat Allinq het aanbod van
de Leverancier accepteert. Als door Leverancier geen aanbod is
gedaan en Allinq ten behoeve van de Prestatie een Order verstrekt, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Leverancier de Order uitdrukkelijk of stilzwijgend accepteert, of
wanneer Partijen een Overeenkomst hebben ondertekend. Van
acceptatie van een Order is onder meer sprake wanneer Leverancier: (i) een Order van Allinq accepteert, (ii) niet binnen drie
(3) werkdagen na ontvangst van de Order expliciet aan Allinq
laat weten zich niet gebonden te achten aan een Order, onder
opgave van redenen, of (iii) begint met de uitvoering van (een
deel van) de werkzaamheden zoals opgenomen in de Order.
4.4
Als Allinq in een Order of Overeenkomst verwijst naar bijvoorbeeld de Hoofdovereenkomst, klantcontracten of (klant-) documenten, specificaties, tekeningen, instructies, voorschriften
en/of eisen, dan maken deze integraal onderdeel uit van de Order of de Overeenkomst en wordt Leverancier geacht hiermee
bekend te zijn, tenzij Leverancier per omgaande anders laat weten. Alsdan zal Allinq voor zover noodzakelijk de bedoelde documentatie (althans de relevante passages daaruit) aan Leverancier beschikbaar stellen.
4.5
Als Leverancier klaarblijkelijke tegenstellingen, fouten en/of hiaten constateert in een Order, dan zal Leverancier Allinq hierover
per omgaande informeren. Allinq is in dat geval bevoegd de

4.6

4.7

4.8

4.9

Order in te trekken en een aangepaste of nieuwe Order aan Leverancier te verstrekken. Als Leverancier klaarblijkelijke tegenstellingen, fouten en/of hiaten niet signaleert of de Order desalniettemin accepteert, is Allinq alsnog te allen tijde bevoegd de
Order in te trekken door Leverancier over de klaarblijkelijke tegenstellingen, fouten en/of hiaten te informeren en aan Leverancier een aangepaste of nieuwe Order te verstrekken, zonder dat
zij gehouden is enige schade aan Leverancier te vergoeden.
Als de inhoud van een Order en de acceptatie daarvan afwijken,
dan prevaleert de inhoud van de Order boven de inhoud van de
acceptatie.
Allinq is niet gebonden aan gemaakte afspraken tussen Leverancier en medewerkers van Allinq, voor zover zij niet beschikken
over een toereikende volmacht of procuratie.
Als twee of meer Leveranciers de Overeenkomst gezamenlijk zijn
aangegaan of op redelijke gronden door Allinq mag worden aangenomen dat zij deze samen zijn aangegaan, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Wijzigingen in een Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen Partijen overeengekomen worden.

Artikel 5
Onderzoeks- en waarschuwingsplicht
5.1
Leverancier dient zich op de hoogte te stellen van de doelstellingen waarmee Allinq de Overeenkomst aangaat en is verplicht Allinq schriftelijk te waarschuwen als inlichtingen, gegevens, planningen, werkwijzen, instructies en dergelijke, verstrekt door of
namens Allinq of beslissingen genomen door of namens Allinq,
fouten bevatten of gebreken vertonen of Leverancier vermoedt
dat er sprake is van dergelijke fouten of gebreken.
5.2
Als Leverancier nalaat de in de vorige volzin bedoelde schriftelijke mededeling te doen, is hij aansprakelijk voor alle schadelijke
gevolgen van zijn nalaten.
Artikel 6
Uitvoering en levering
6.1
Leverancier verplicht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de Prestatie alle relevante wet- en regelgeving, normen en voorschriften na te leven en in acht te nemen.
6.2
De Leverancier zal de Prestatie uitvoeren naar de eisen van goed
en deugdelijk werk en in overeenstemming met de Overeenkomst. De Prestatie dient de eigenschappen te bezitten die nodig
zijn voor het doel waarvoor de Prestatie bestemd is.
6.3
De tussen Partijen overeengekomen termijn voor voltooiing van
de Prestatie is een fatale termijn. Indien Leverancier te laat is
met oplevering van de Prestatie, is hij aan Allinq een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 5% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met 1% per week dat de vertraging
voortduurt. Indien de door Allinq geleden schade het bedrag van
de boete overstijgt, is Allinq gerechtigd om in aanvulling op of in
plaats van de boete de daadwerkelijk geleden schade van Leverancier te vorderen.
6.4
Indien de overeengekomen leverdatum vanwege een (voorziene)
vertraging niet wordt behaald of Leverancier gronden heeft te
voorzien dat deze leverdatum niet wordt behaald, informeert hij
Allinq daarover zo spoedig mogelijk schriftelijk. Leverancier
pleegt alle redelijke inspanning om levering zo dicht mogelijk bij
de overeengekomen leverdatum te laten plaatsvinden, zonder
dat dit voor extra kosten voor Allinq zorgt. Deze verplichting laat
de verplichting van Leverancier om tijdig te leveren en zijn aansprakelijkheid bij niet-tijdige levering onverlet.
6.5
Als Leverancier de Prestatie niet, niet tijdig of niet deugdelijk uitvoert, is hij van rechtswege in verzuim. Tenzij dit niet van Allinq
gevergd kan worden, stelt Allinq Leverancier desalniettemin
schriftelijk in gebreke en geeft zij een redelijke termijn om alsnog
te presteren. Blijft Leverancier ook na het verstrijken van deze
termijn in gebreke, dan is Allinq gerechtigd de Prestatie zelf uit
te voeren of door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die Allinq
hierbij maakt, komen voor rekening van Leverancier, onverlet de
overige rechten van Allinq, waaronder het recht op schadevergoeding.
6.6
Allinq heeft het recht een levering zonder aanvullende kosten
met drie (3) maanden uit te stellen, mits dit uitstel ten minste
twee (2) weken voor de geplande leverdatum of – voor zover er

Pagina 2 van 13

6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

(nog) geen geplande leverdatum is vastgesteld – de gewenste
leverdatum schriftelijk bij Leverancier kenbaar wordt gemaakt.
Als Allinq aan Leverancier verzoekt de levering te versnellen, uit
te stellen of de volgorde van levering te wijzigen vanwege omstandigheden die buiten haar invloedsfeer liggen – zoals omstandigheden betreffende de Principaal – spant Leverancier zich zoveel als redelijkerwijs kan worden verwacht in om met Allinq afspraken te maken over het zonder aanvullende kosten wijzigen
van de levering conform de wens van Allinq.
Levering eerder dan de overeengekomen levertermijn heeft geen
invloed op de betalingstermijn en de garantietermijn.
Allinq is niet gehouden de Prestatie bij levering te onderzoeken
en kan deze op een later moment na levering aan een onderzoek
onderwerpen.
Als Allinq gedurende de uitvoering van de werkzaamheden door
Leverancier werk- of pakbonnen afgeeft of tekent, dan hebben
deze geen verdere strekking dan de erkenning dat de daarop
vermelde werkzaamheden zijn verricht of vermelde leveranties
hebben plaatsgevonden. Deze bonnen hebben in het bijzonder
niet de strekking dat Allinq hiermee de Prestatie accepteert of
erkent dat deze conform de Overeenkomst is opgeleverd, of dat
Allinq ter zake een (meerwerk-) opdracht heeft gegeven.
Leverancier is ervoor verantwoordelijk dat de vereiste instemmingen, toestemmingen en vergunningen voor de Prestatie zijn
verkregen, tenzij Partijen in de Overeenkomst expliciet anders
zijn overeengekomen. Als het volgens Leverancier vereist is dat
Allinq of de Principaal deze aanvraagt, dient Leverancier dit tijdig
schriftelijk bij Allinq kenbaar te maken.

Artikel 7
Garantie
7.1
Leverancier garandeert dat de Prestatie:
voldoet aan de Overeenkomst en volledig en geschikt is
voor het beoogde doel daarvan;
volledig in overeenstemming is met de door Allinq uiteengezette schriftelijke vereisten, waaronder specificaties, tekeningen, berekeningen of andere documenten;
van goede kwaliteit is en geen gebreken heeft in het ontwerp het vakmanschap en/of de materialen en dat er gebruik wordt gemaakt van vakbekwame werknemers en
Arbeidskrachten voor de uitvoering van de werkzaamheden in verband met de Prestatie;
voldoet aan alle ten tijde van de totstandkoming van de
Overeenkomst en oplevering geldende normen, keurkenmerken, wetten en overheidsvoorschriften;
kan worden gebruikt zonder enige verstoring of onderbreking.
7.2
De garantieperiode voor de garanties uit Artikel 7.1 bedraagt
achttien (18) maanden na oplevering. Gebreken die tijdens de
garantieperiode worden ontdekt c.q. ontstaan zullen worden hersteld door Leverancier in overeenstemming met de bepalingen
uit Artikel 11. Nadat door Leverancier garantie is verleend op
(delen van) de Prestatie, gaat ten aanzien van het herstelde een
nieuwe garantietermijn van achttien (18) maanden lopen, ingaande op het moment waarop Allinq het herstelde weer in gebruik heeft genomen.
7.3
In afwijking van Artikel 7.2 geldt voor kabels, (prefab-) ducts
en/of andere netwerkcomponenten een garantieperiode van vijfentwintig (25) jaren na levering of, als Partijen een acceptatietest hebben afgesproken, vijfentwintig (25) jaren na acceptatie
door Allinq. Gebreken die tijdens de garantieperiode worden ontdekt c.q. ontstaan zullen worden hersteld door Leverancier in
overeenstemming met de bepalingen uit Artikel 11. Nadat door
Leverancier garantie is verleend op (delen van) voornoemde
componenten, gaat ten aanzien van het herstelde een nieuwe
garantietermijn van vijfentwintig (25) jaren lopen, ingaande op
het moment waarop Allinq het herstelde weer in gebruik heeft
genomen.
7.4
Leverancier garandeert bovendien dat:
de Prestatie wordt geleverd en overgedragen zonder gebreken in titel, zonder rechten of bezwaringen van Leverancier of derden die van invloed kunnen zijn op het gebruik van de Prestatie;
de Prestatie voldoet aan alle relevante en toepasselijke
wet- en regelgeving;

-

7.5

op de Prestatie geen andere exportwetgeving dan de Nederlandse of EU- exportwetgeving van toepassing is;
de Prestatie vergezeld gaat van alle relevante certificaten, verklaringen, (installatie- en gebruiks-) instructies,
specificaties, tekeningen, rapporten, belasting-gerelateerde informatie en andere documenten;
de Prestatie geen rechten van derden schendt, met inbegrip van alle IE-rechten en knowhow;
de herkomst van Goederen traceerbaar is op onder andere productie en herkomsthistorie en aan Allinq op eerste verzoek een overzicht ter zake kan worden verstrekt;
Goederen, reserveonderdelen van de Prestatie en het
onderhoud dat nodig is om de Prestatie in goede staat te
houden door Allinq kan worden afgenomen van c.q. via
Leverancier gedurende de technische levensduur, maar
ten aanzien van Goederen gedurende ten minste een periode van tien (10) jaar, tegen de gebruikelijke geldende
marktprijzen.
De in dit Artikel gegeven garanties ontheffen Leverancier niet
van zijn verplichtingen en aansprakelijkheid op grond van het
toepasselijke recht.

Artikel 8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Inzet derden, werknemers, Arbeidskrachten, materiaal en materieel
Het is Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Allinq de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden of
gebruik te maken van Arbeidskrachten. Aan haar toestemming
kan Allinq voorwaarden verbinden. Bovendien is Leverancier in
dat geval gehouden om een overeenkomst te sluiten met deze
derde of Arbeidskracht waarin de voorwaarden van de Overeenkomst, inclusief deze AIV, worden doorgelegd aan deze derde.
Leverancier blijft jegens Allinq verantwoordelijk voor door derden en Arbeidskrachten uitgevoerde werkzaamheden.
Alle door Leverancier bij de uitvoering van de werkzaamheden
ingezette werknemers of Arbeidskrachten dienen vakbekwaam
te zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Allinq en Principaal kunnen aanvullende eisen stellen aan de vakbekwaamheid
van en het bezit van certificaten door ingezette Werknemers of
Arbeidskrachten. Alle kosten die Leverancier mogelijkerwijs
maakt in verband met de vakbekwaamheid en certificering van
de door hem ingezette werknemers en Arbeidskrachten komen
voor zijn rekening.
Tenzij anders overeengekomen, draagt Leverancier zelf zorg
voor de inzet van het materiaal en materieel dat benodigd is voor
de Prestatie. Leverancier draagt er zorg voor dat het materiaal
en materieel van goede kwaliteit is, deugdelijk onderhouden is,
voldoet aan geldende (kwaliteits-) normen en is voorzien van alle
vereiste en aanbevolen certificering. Alle kosten die in dat kader
door Leverancier worden gemaakt komen voor zijn rekening.
Leverancier kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Allinq gebruikmaken van materieel van Allinq. Dat gebruik is voor rekening en risico van Leverancier. Leverancier zal
dit materieel deugdelijk opslaan en verzekeren en Leverancier
vrijwaart Allinq voor alle schade en aansprakelijkheden ter zake.
Als voor de werkzaamheden materiaal benodigd is dat door Allinq
wordt geleverd, dan bewaart Leverancier deze materialen voor
zijn rekening en risico en zorgt hij voor onder andere correcte
ontvangst, opslag, verzekering, transport en uitgifte.
Leverancier zal op eerste verzoek van Allinq of Principaal bewijzen dat hij voldoet aan de in dit Artikel opgenomen vereisten.

Artikel 9
Keuringen, testen en inspecties
9.1
Onverminderd de verplichting van Leverancier om zelf de nodige
keuringen en inspecties uit te voeren, zijn Allinq en Principaal te
allen tijde – waaronder voorafgaand aan de uitvoering, tijdens
fabricage, bewerking, opslag of transport – bevoegd de Prestatie
en de daarmee verbonden werkzaamheden te (doen laten) keuren, testen of inspecteren.
9.2
Leverancier zal meewerken aan een door Allinq of Principaal geinitieerde keuring, test of inspectie, zonder dat hiervoor een vergoeding in rekening kan worden gebracht. Leverancier zal de benodigde materiële en personele hulp beschikbaar stellen ten behoeve van de keuring, test of inspectie. Leverancier draagt er
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9.3

9.4

9.5

daarnaast zorg voor dat de door hem ingezette derden ook de
benodigde medewerking verlenen.
Iedere Partij draagt zijn eigen kosten voor de keuring, test of
inspectie. De kosten voor de inschakeling van derden zijn voor
rekening van Allinq, tenzij uit de keuring, test of inspectie volgt
dat de Prestatie niet voldoet aan de eisen uit de Overeenkomst.
In dat geval zijn deze kosten voor rekening van Leverancier.
Als de Prestatie geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd, is Leverancier gehouden (het afgekeurde deel van) de Prestatie te
(doen) vervangen of herstellen. Als Leverancier (het afgekeurde
deel van) de Prestatie niet binnen een redelijke termijn vervangt
of herstelt, is Allinq bevoegd een derde in te schakelen om (het
afgekeurde deel van) de Prestatie voor rekening van Leverancier
te vervangen of herstellen.
Een door Allinq of Principaal uitgevoerde keuring, test of inspectie, in welke vorm dan ook, ontslaat Leverancier niet van zijn
verplichting om de Prestatie op de juiste manier en conform
Overeenkomst te verrichten. Leverancier kan aan de resultaten
van een keuring, test of inspectie dan ook geen rechten ontlenen.

Artikel 10
Acceptatie en acceptatietest
10.1
Allinq – of Principaal – kan na levering een acceptatietest verlangen. Tijdens de acceptatietest wordt bepaald of de Prestatie voldoet aan de Overeenkomst. Partijen komen de datum waarop de
acceptatietest wordt gehouden en het protocol dat tijdens de acceptatietest wordt gevolgd vooraf overeen. Partijen komen
voorts overeen wie de kosten voor de acceptatietest draagt,
waarbij als uitgangspunt geldt dat Leverancier de kosten voor de
acceptatietest draagt als deze niet succesvol wordt afgerond.
10.2
De acceptatietest wordt uitgevoerd door Allinq, Principaal of een
door Allinq of Principaal aan te wijzen derde, tenzij Partijen gezamenlijk een derde partij hebben aangewezen.
10.3
Leverancier biedt de Prestatie niet aan voor een acceptatietest
als hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze de acceptatietest niet met succes zal doorstaan.
10.4
De acceptatietest is succesvol afgerond als Leverancier daartoe
een schriftelijke mededeling heeft ontvangen van Allinq, waarbij
eventuele geringe gebreken die de ingebruikname van de Prestatie niet belemmeren, worden vermeld.
10.5
Als de acceptatietest niet succesvol wordt afgerond, zal Leverancier de Prestatie binnen een door Allinq te bepalen termijn kosteloos vervangen of herstellen, op zodanige wijze dat deze met
succes de daaropvolgende (tweede) acceptatietest zal doorstaan.
10.6
Als de acceptatietest bij twee of meer gelegenheden niet met
succes is afgerond, heeft Allinq het recht de Overeenkomst met
Leverancier met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder
enige verplichting om kosten of schadevergoeding te betalen. Dit
laat het recht van Allinq om schadevergoeding te vorderen onverlet.
Artikel 11
Herstel van gebreken
11.1
Als ten aanzien van de Prestatie sprake is van een gebrek, zal
Allinq Leverancier schriftelijk en zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek en de verantwoordelijkheid van Leverancier
hiervoor informeren. Onder een gebrek vallen in ieder geval (i)
gebreken aan de Prestatie in het kader van de verleende garantie
en (ii) het niet voldoen van de Prestatie aan de Overeenkomst
c.q. non-conformiteit van de Prestatie.
11.2
Leverancier is bevoegd de Prestatie te controleren op basis van
een steekproefsgewijze controle. Indien uit de steekproef blijkt
dat ten minste 40% van de Prestatie binnen de steekproef gebreken vertoont, is Allinq bevoegd ook dat deel van de Prestatie
dat (nog) geen gebreken vertoont door Leverancier te laten vervangen.
11.3
Leverancier is verplicht om gebreken bij de eerste gelegenheid
en in ieder geval binnen een redelijke door Allinq gestelde termijn te herstellen, bijvoorbeeld door reparatie of vervanging. Leverancier zal hierbij de gerechtvaardigde belangen van Allinq in
acht nemen.
11.4
Leverancier neemt alle kosten op zich die worden gemaakt om
de gebreken te herstellen, waaronder ook alle kosten en schade
in verband met opsporing, materieel en materialen, transport,
verblijf- en reiskosten, installatie- en ontmantelingskosten,

11.5

11.6

11.7

11.8

aanleg- en graafwerkzaamheden, en overige (arbeids)kosten.
Voor zover deze kosten al door Allinq zijn gemaakt (bijvoorbeeld
in de gevallen als beschreven in Artikel 11.5 en Artikel 11.6) vrijwaart Leverancier Allinq voor alle voornoemde kosten.
Als Leverancier zijn verplichting tot herstel niet naar behoren
vervult, het herstel niet binnen de gestelde termijn uitvoert of
Allinq anderszins reden heeft aan te nemen dat Leverancier zich
niet aan de op hem rustende verplichtingen rondom herstel zal
houden, heeft Allinq het recht de noodzakelijke handelingen met
betrekking tot herstel zelf uit te voeren of door een derde uit te
laten voeren, voor rekening en risico van Leverancier.
Als Allinq niet bekend is met de verantwoordelijke voor een gebrek of onvoldoende zekerheid heeft over de verantwoordelijkheid van Leverancier voor een gebrek, heeft Allinq het recht om
de noodzakelijke handelingen met betrekking tot (i) het onderzoek naar het gebrek en de daarvoor verantwoordelijke partij,
en (ii) het herstel, zelf uit te voeren of door een derde uit te laten
voeren, voor rekening en risico van Leverancier. Allinq zal Leverancier op de hoogte stellen van het gebrek en de door Allinq in
het kader van het onderzoek en herstel gemaakte kosten.
Leverancier is ervan op de hoogte dat Allinq niet altijd eindgebruiker is van de Prestatie. Dit maakt een vordering van Allinq
tot herstel bij gebreken niet ongeldig en Leverancier zal in dat
geval de gebreken in overeenstemming met dit Artikel herstellen. Allinq is ook bevoegd deze rechten over te dragen op Principaal of haar klanten, waarna Leverancier zijn verplichtingen jegens Principaal of Allinq’s klanten zal nakomen.
Leverancier erkent en aanvaardt dat, indien Allinq – dan wel Principaal of Allinq’s klanten – geen onderhoudsovereenkomst ten
aanzien van de Prestatie aangaan met Leverancier, Allinq – dan
wel Principaal of Allinq’s klanten – gerechtigd is om de Prestatie
zelf of door een derde partij te (laten) onderhouden, modificeren
of beheren. Leverancier ondersteunt Allinq – dan wel Principaal
of Allinq’s klanten – hierbij op verzoek en tegen een marktconforme vergoeding. Leverancier verstrekt daartoe op verzoek de
daarvoor benodigde (aanvullende) informatie aan Allinq of een
daarvoor ingeschakelde derde. Onderhoud, modificatie of beheer
van de Prestatie door Allinq, Principaal, Allinq’s klant of een derde
heeft geen invloed op een verleende garantie.

Artikel 12
Prijs en hoeveelheid
12.1
Alle prijzen zijn in euro’s. Valutaverschillen hebben geen invloed
op de overeengekomen prijs. Indien niet anders vermeld zijn
prijzen exclusief de omzetbelasting.
12.2
De tussen Partijen overeengekomen prijzen zijn vast gedurende
de looptijd van de Overeenkomst en kunnen tussentijds niet worden geïndexeerd of anderszins worden verhoogd. Ook vindt geen
verhoging van de prijzen plaats op basis van stijging van de lonen, prijzen of andere kostprijsverhogende omstandigheden, ongeacht of deze op het moment van het aangaan van de Overeenkomst te voorzien waren.
12.3
Als Partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden, of als in de
Overeenkomst uitdrukkelijk stelposten zijn opgenomen, zullen
Partijen een zo nauwkeurig mogelijke inschatting overeenkomen
van de benodigde hoeveelheden en de prijs per stelpost. Leverancier zal Allinq informeren en geïnformeerd houden over de
daadwerkelijk benodigde hoeveelheden en de prijzen per stelpost. Als verrekenbare hoeveelheden maximaal 3% afwijken van
de gemaakte inschatting, is hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming van Allinq nodig. Wel zal Leverancier Allinq
onmiddellijk schriftelijk informeren over deze afwijking, voorzien
van bewijsmiddelen ter onderbouwing. Iedere afwijking van
meer dan 3% ten aanzien van verrekenbare hoeveelheden, en
iedere afwijking ten aanzien van de prijs voor stelposten, dienen
vooraf ter goedkeuring door Leverancier aan Allinq worden voorgelegd. Pas na voorafgaande schriftelijke goedkeuring is Leverancier bevoegd de afwijkende verrekenbare hoeveelheden en
prijzen voor stelposten in rekening te brengen.
12.4
Prijzen zijn inclusief alle kosten, zoals kosten voor verpakking,
nutsvoorzieningen, transport, verzekeringen, belastingen, heffingen, reis- en verblijfkosten, import en export. Aanvullende
kosten die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd door

Pagina 4 van 13

Allinq voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
14.2
Artikel 13
Facturering en betaling
13.1
Facturatie vindt plaats nadat de Prestatie is voltooid. Tussentijdse facturatie is slechts mogelijk als Partijen dit schriftelijk
overeengekomen.
13.2
Leverancier zal per Prestatie een separate factuur versturen. Leverancier verstuurt deze factuur zo spoedig mogelijk na voltooiing van de Prestatie en uiterlijk binnen dertig (30) dagen.
13.3
De factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen uit hoofde
van onder meer de Wet op de Omzetbelasting en dient in ieder
geval te vermelden:
de naam, het adres en de vestigingsplaats van de Allinqentiteit met wie de Overeenkomst is aangegaan;
het opdrachtnummer (PO-nummer) en alle door Allinq
verstrekte nummers in het kader van de Overeenkomst;
een omschrijving van de Prestatie, het tijdvak en de
plaats waar de Prestatie is verricht;
de totale prijs, alsmede een specificatie per kostenpost;
het bankrekeningnummer, het G-rekeningnummer en
BTW-nummer van Leverancier;
indien sprake is van inkoop van Diensten en Goederen
uit het buitenland: de opmerking “BTW verlegd”, inclusief het BTW-identificatienummer van Leverancier.
13.4
Leverancier is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een
zogenaamde kredietbeperkingstoeslag.
13.5
Leverancier zal Allinq of Principaal kosteloos alle inlichtingen en
gewenste aanvullingen c.q. wijzigingen op de factuur verschaffen
die nodig zijn voor diens administratie.
13.6
Facturen die niet aan de in dit Artikel gestelde eisen voldoen,
worden niet in behandeling genomen en niet betaald. Allinq zal
inhoudelijke onjuistheden uiterlijk dertig (30) dagen na constatering bij Leverancier kenbaar maken, waarna Leverancier een
nieuwe factuur stuurt.
13.7
Tenzij anders is overeengekomen of dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven, voldoet Allinq een factuur binnen
zestig (60) dagen na ontvangst. Indien ten aanzien van Leverancier op grond van de wet- en regelgeving een alternatieve betalingstermijn gehanteerd dient te worden, informeert Leverancier
Allinq hier tijdig – zo mogelijk voorafgaand aan het aangaan van
de Overeenkomst – over.
13.8
Betaling door Allinq impliceert geen erkenning dat de Prestatie
voldoet aan hetgeen is overeengekomen en ontheft de Leverancier niet van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst.
13.9
Betalingen van (periodieke) tussentijdse facturen gelden als
voorschotten en zijn geen erkenning van de juistheid van de facturen en werkzaamheden waarop deze betalingen betrekking
hebben of het bestaan van een vordering. Leverancier informeert
Allinq wanneer hij voornemens is een eindafrekening in te dienen. Een eindafrekening kan slechts worden ingediend wanneer
de Prestatie is voltooid, maar zal uiterlijk vier (4) weken na voltooiing van de Prestatie worden ingediend.
13.10 Het recht van Leverancier om verschuldigde bedragen van Allinq
te vorderen vervalt één (1) jaar na de dag waarop de Prestatie
is voltooid of de Overeenkomst (tussentijds) is geëindigd.
13.11 Leverancier is verplicht om op eerste verzoek van Allinq adequate zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de verplichtingen van Leverancier op grond van de Overeenkomst. Indien
niet anders schriftelijk wordt overeengekomen, bedraagt de zekerheid 5% van de factuursom van de Prestatie. De zekerheid
dient te worden verstrekt in de vorm van een onvoorwaardelijke
en onherroepelijke bankgarantie afgegeven door een voor Allinq
acceptabele bankinstelling. De kosten van de bankgarantie zijn
voor rekening van Leverancier. De zekerheidsstelling blijft gehandhaafd tot op het moment van oplevering c.q. acceptatie
door Allinq dan wel tot op het moment dat geconstateerde gebreken zijn verholpen en alsnog acceptatie kan plaatsvinden.
Artikel 14
Verrekening en opschorting
14.1
Allinq is bevoegd tot verrekening van de bedragen die zij verschuldigd is aan Leverancier met de bedragen die Leverancier
verschuldigd is aan Allinq of een aan haar gelieerde

14.3

14.4

14.5

onderneming, waartoe ook een minderheidsdeelneming van Allinq of een aan Allinq gelieerde onderneming behoort.
Allinq is bovendien bevoegd tot verrekening van de bedragen die
zij verschuldigd is aan Leverancier met (nog niet opeisbare) vorderingen die Allinq heeft op Leverancier in verband met door Leverancier of door Leverancier ingezette derden niet betaalde
loonheffingen en omzetbelasting, waarvoor Allinq op grond van
onder andere de Invorderingswet 1990 kan worden aangesproken.
Allinq bedingt bij wijze van derdenbeding ten behoeve van een
aan haar gelieerde onderneming, waartoe ook een minderheidsdeelneming van Allinq of een aan Allinq gelieerde onderneming
behoort, dat deze ondernemingen vorderingen van Leverancier
op hen kunnen verrekenen met vorderingen die Allinq op Leverancier heeft.
Leverancier doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst op te schorten of te
verrekenen. Voorts doet Leverancier afstand van een hem eventueel toekomend retentierecht.
Allinq is, onverminderd de (opschortings-) rechten die haar toekomen, gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten
als Leverancier tekortschiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 15
Beëindiging
15.1
Allinq heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
beëindigen als sprake is van een tekortkoming van Leverancier
in de nakoming van zijn verplichtingen en Leverancier deze tekortkoming na een schriftelijke ingebrekestelling van Allinq met
daarin een redelijke termijn alsnog niet heeft hersteld.
15.2
Allinq heeft bovendien het recht om de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat hiervoor een
schriftelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig
is, in de volgende gevallen:
als Leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en herstel niet
(meer) mogelijk is;
als Allinq uit mededelingen of gedragingen van Leverancier moet afleiden dat deze in de nakoming van zijn verplichtingen zal blijven tekortschieten;
als Leverancier zich niet aan de geldende veiligheidsvoorschriften houdt, een wettelijk voorschrift schendt of
een boete of andere (administratieve) maatregel opgelegd krijgt, anderszins frauduleuze handelingen pleegt of
Artikel 3.1 niet naleeft;
bij gehele of gedeeltelijke beëindiging van de Hoofdovereenkomst of bij een andere mededeling van de Principaal
dat Leverancier niet (langer) geschikt wordt geacht voor
het verrichten van de Prestatie, onder opgave van de
dringende reden daartoe;
in het geval van een (aanvraag tot):
(i) faillissement;
(ii) (voorlopige) surséance van betaling;
(iii) (gedeeltelijke) liquidatie of andere bedrijfsbeëindiging;
(iv) onder curatele stelling;
15.3
van Leverancier of de (rechts-) persoon die zich voor de verplichtingen van Leverancier garant heeft gesteld of zekerheid heeft
verstrekt.
bij gehele of gedeeltelijke overdracht van (onderdelen
van) de onderneming van Leverancier of de zeggenschap
daarover, het geheel of gedeeltelijk stilleggen van de onderneming of bedrijfsuitoefening;
15.4
Allinq informeert Leverancier schriftelijk – waaronder ook per email wordt verstaan – over de beëindiging van de Overeenkomst.
15.5
Alle vorderingen die Allinq op Leverancier mocht hebben of verkrijgen als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst, inclusief eventuele vorderingen tot vergoeding van schade en kosten, zijn terstond en geheel opeisbaar.
15.6
Bij (gedeeltelijke) beëindiging heeft Allinq, onverminderd haar
recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten, het recht
om: (i) voor rekening van Leverancier de reeds geleverde, maar
niet meer te gebruiken (delen van de) Prestatie terug te sturen,
althans de uitvoering daarvan af te breken, en de daarvoor reeds
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15.7

15.8

betaalde bedragen terug te vorderen; of (ii) de Prestatie zelf of
door derden te laten voltooien, eventueel met gebruikmaking
van de reeds door Leverancier geleverde zaken en gebruikte materialen, een en ander tegen een redelijke vergoeding aan Leverancier. Deze keuze staat ter vrije bepaling van Allinq.
Leverancier zal op eerste verzoek van Allinq al het redelijke doen
wat noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat Allinq zelf of een
door Allinq ingeschakelde derde het verrichten van de Prestatie
zonder belemmeringen kan overnemen of soortgelijke werkzaamheden voor Allinq kan verrichten. Leverancier heeft ter zake
geen recht op een vergoeding, tenzij Partijen dat uitdrukkelijk
schriftelijk overeenkomen.
Leverancier heeft bij beëindiging van de Overeenkomst op grond
van dit Artikel slechts recht op de aan hem toekomende vergoeding voor het deel van de Prestatie dat hij heeft verricht en naar
goedkeuren van Allinq heeft opgeleverd. Voor zover van toepassing wordt hierbij afgeweken van artikel 7:764 lid 2 BW.

Artikel 16
Aansprakelijkheid
16.1
Leverancier is aansprakelijk – en vrijwaart Allinq – voor alle verliezen, schades en kosten (inclusief alle juridische en (buiten)gerechtelijke kosten) die Allinq of een derde, waaronder de Principaal, lijdt als gevolg van of in verband met (i) een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming door Leverancier of een door hem
ingezette derde van zijn verplichtingen, (ii) een schending van
een garantie, of (iii) een andere schending van een bepaling uit
de Overeenkomst of deze AIV, en stelt Allinq ter zake volledig
schadeloos.
16.2
Leverancier is aansprakelijk – en vrijwaart Allinq – voor alle civiele en administratieve boetes en/of andere (straf-) maatregelen die Allinq of een derde – waaronder Principaal – verschuldigd
raakt of die aan hen worden opgelegd ten gevolge van een doen
of nalaten van Leverancier of een door hem ingezette derde of
anderszins in verband met de Overeenkomst.
16.3
Leverancier vrijwaart Allinq bovendien tegen iedere aansprakelijkheid van de Belastingdienst en/of andere overheidsinstantie
in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Deze vrijwaring
geldt ook voor rentes, boetes, kosten en kosten van rechtsbijstand ter bestrijding van een eventuele aansprakelijkstelling.
16.4
Indien Leverancier een derde bij de uitvoering van zijn verplichtingen betrekt, is deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de
verplichtingen die uit de Wet Ketenaansprakelijkheid voortvloeien, onverminderd de bevoegdheid van Allinq om volledige
schadevergoeding te vorderen als Leverancier of de derde die
door hem bij de uitvoering van deze Overeenkomst is betrokken
niet aan zijn verplichtingen op grond van deze wet voldoet.
16.5
Wordt Allinq op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aangesproken tot betaling van door Leverancier of door hem ingeschakelde derden te betalen sociale premies of in te houden loonbelasting, dan kan Allinq deze op Leverancier verhalen onverminderd diens rechten tegenover derden uit dezen hoofde.
16.6
Het is Leverancier niet toegestaan om vorderingen die aan de
Belastingdienst of een bedrijfsvereniging moeten worden afgedragen te cederen, te verpanden of aan een derde over te dragen.
16.7
De administratie van Allinq ter zake van bepaling van de schade
geldt als volledig bewijs van de schade aan Leverancier, behoudens tegenbewijs geleverd door Leverancier.
16.8
Allinq is slechts aansprakelijk voor directe schade die Leverancier
lijdt en die toerekenbaar is aan Allinq. De aansprakelijkheid van
Allinq is daarbij te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag
dat ter zake door haar verzekeraar onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Allinq is nooit aansprakelijk
voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan: gevolgschade, opzichtschade, zuivere vermogensschade, gederfde winst en/of omzet, reputatieschade, verminderde goodwill, stagnatie van bedrijf c.q. productie, transportkosten, kosten in verband met recall-acties en immateriële
schade. Indien de aansprakelijkheidsbeperking van Allinq geen
standhoudt, is haar aansprakelijkheid beperkt tot 10% van de
opdrachtsom (exclusief BTW) waaronder het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan. Als de Overeenkomst bestaat
uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 10% van de opdrachtsom van

dat onderdeel of die deellevering (exclusief BTW). Het recht van
Leverancier op schadevergoeding vervalt drie (3) maanden na
het moment waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Allinq
aansprakelijk is.
Artikel 17
Verzekering
17.1
Leverancier is gehouden genoegzame verzekeringen af te sluiten
(en te behouden) ter dekking van zijn aansprakelijkheid, met een
minimale dekking van € 2.500.000,- per gebeurtenis/aanspraak,
tot maximaal € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Leverancier
verstrekt Allinq op eerste verzoek een afschrift van diens polis,
een bewijs van diens premiebetaling en doet – voor zover wettelijk toegestaan – mededeling van eerdere claims onder de polis
in het verzekeringsjaar.
17.2
Als Allinq Leverancier aansprakelijk heeft gesteld, cedeert Leverancier op eerste verzoek van Allinq zijn aanspraken onder zijn
verzekering aan Allinq. Leverancier machtigt Allinq nu reeds voor
alsdan onherroepelijk om de akte van cessie te ondertekenen en
deze cessie aan de verzekeraar mede te delen.
17.3
Als Leverancier ten behoeve van de Prestatie motorvoertuigen
en ander rollend materieel inzet, is Leverancier gehouden het
risico van aansprakelijkheid te verzekeren overeenkomstig de
daartoe geldende wettelijke eisen, met inachtneming van de
Overeenkomst en de Hoofdovereenkomst. De polis dient in ieder
geval te voldoen aan de volgende eisen:
17.4
Allinq dient in verband met de Overeenkomst als medeverzekerde op de polis te worden aangemerkt; en
17.5
de verzekering mag geen uitsluiting bevatten ten aanzien van
het zogenaamde werkrisico en/of schade aan ondergrondse zaken, zoals kabels en leidingen.
17.6
Verzekering van aansprakelijkheid laat aansprakelijkheid van Leverancier onverlet; dit Artikel is expliciet niet bedoeld de aansprakelijkheid van Leverancier te beperken tot de dekking van
zijn verzekering. Eventueel eigen risico onder de verzekering
komt bovendien volledig voor rekening van Leverancier.
Artikel 18
Overmacht
18.1
Een tekortkoming in de nakoming van diens verplichtingen onder
de Overeenkomst is niet aan Leverancier toe te rekenen als
sprake is van een gebeurtenis die buiten zijn macht of invloed
ligt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij oorlog, brand, overstroming,
natuurrampen, staking of oproer. In dat geval wordt gesproken
over overmacht.
18.2
Bij overmacht is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de
Overeenkomst gedurende de overmachtssituatie op te schorten,
onder de voorwaarde dat Allinq direct van de overmachtssituatie
op de hoogte wordt gesteld en Leverancier alles in het werk stelt
om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.
18.3
Allinq is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen als de overmachtssituatie langer dan vier (4) weken voortduurt. Leverancier
is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen als de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt.
Artikel 19
Intellectueel eigendom en Resultaten
19.1
Alle Resultaten berusten exclusief bij Allinq en zijn haar eigendom. Voor zover Resultaten van rechtswege of anderszins bij Leverancier komen te rusten, draagt Leverancier deze hierbij over,
en levert deze hierbij (bij voorbaat) onherroepelijk, onvoorwaardelijk en zonder beperking aan Allinq, welke overdracht en levering Allinq hierbij (bij voorbaat) aanvaardt.
19.2
Leverancier zal:
Allinq schriftelijk volledige details van alle Resultaten
verschaffen, zodra deze tot stand zijn gebracht;
ieder Resultaat geheim houden, tenzij Allinq uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met openbaarmaking
door Leverancier;
op verzoek van Allinq, en in ieder geval uiterlijk op het
moment dat de Overeenkomst eindigt, alle originelen en
kopieën aan Allinq verstrekken van correspondentie, documenten, papieren en opnamen, op welke media dan
ook, waarop de Resultaten zijn vastgelegd of die daarmee verband houden; en
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

geen Resultaten trachten te registreren, anders dan op
uitdrukkelijk verzoek van en op naam van Allinq.
Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht doet Leverancier
hierbij jegens Allinq, alsmede jegens de aan Allinq gelieerde ondernemingen en jegens derden aan wie Allinq de Resultaten
overdraagt of in licentie geeft, of aan wie de Resultaten vervolgens worden overgedragen of in licentie gegeven, onherroepelijk
afstand van zijn (huidige en toekomstige) Persoonlijkheidsrechten. Voor zover afstand van Persoonlijkheidsrechten niet mogelijk is, garandeert Leverancier op deze Persoonlijkheidsrechten
geen aanspraak te maken zonder schriftelijke toestemming van
Allinq.
Allinq is voor onbepaalde tijd gerechtigd, maar niet verplicht, om
tot verveelvoudiging en openbaarmaking en exploitatie van de
Resultaten over te gaan, dan wel derden daartoe aan te stellen.
Als Allinq daartoe overgaat, is Allinq volledig vrij om de Resultaten zonder enige beperking, wereldwijd, geheel of gedeeltelijk,
al dan niet in gewijzigde vorm, op welke wijze, in welke omvang,
in welke huidige en toekomstige vorm en via welk huidig en toekomstig medium dan ook te gebruiken en exploiteren.
Leverancier erkent dat Allinq geen vergoeding of compensatie
aan hem is verschuldigd ten aanzien van het in dit Artikel bepaalde; de door Allinq betaalde prijs wordt geacht een vergoeding voor het in dit Artikel bepaalde te omvatten. Deze bepaling
geldt onverminderd de dwingendrechtelijke rechten van een Partij op basis van het toepasselijk recht.
Voor zover de overdracht of levering van Resultaten of de afstand
van de Persoonlijkheidsrechten op basis van de Overeenkomst
(naar het oordeel van Allinq) mogelijk nog niet (volledig) rechtsgeldig tot stand is gekomen, zullen Partijen zich op verzoek van
Allinq volledig inspannen, zowel gedurende de duur van de Overeenkomst als daarna, om al hetgeen Allinq nodig of wenselijk
acht om deze overdracht, levering en/of afstand alsnog te bewerkstelligen te doen. Deze inspanning bevat onder meer de nu
reeds voor alsdan door Leverancier verleende onherroepelijke
machtiging om een mogelijk vereiste akte op te maken en namens Leverancier te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Leverancier om op eerste verzoek van Allinq aan de
overdracht van deze Resultaten zijn medewerking te verlenen
door ondertekening van deze akte, zonder daarbij voorwaarden
te kunnen stellen en zonder dat hiervoor een vergoeding beschikbaar wordt gesteld.
Als Resultaten niet vatbaar zijn voor overdracht aan Allinq, of als
de wet overdracht niet toestaat, verstrekt Leverancier Allinq een
exclusief, kosteloos, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk,
niet-opzegbaar, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om de
Resultaten in de breedst mogelijke zin te gebruiken.
Leverancier houdt zich zowel gedurende de Overeenkomst als
daarna beschikbaar om Allinq alle medewerking te verlenen om
haar in staat te stellen de Resultaten en Persoonlijkheidsrechten
te beschermen en jegens derden in te roepen, en om alle medewerking te verlenen in geval van een (beweerdelijke) inbreuk op
rechten van of door derden, waar ook ter wereld.
Leverancier verklaart en garandeert dat hij op grond van de in
dit Artikel bedoelde overdracht van Resultaten geen aanspraken
meer heeft op deze Resultaten. Leverancier onthoudt zich van
het op enigerlei wijze zelf gebruiken, exploiteren of door derden
laten exploiteren, dan wel op enige andere wijze openbaar maken of verveelvoudigen van de Resultaten, anders dan strikt
noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of het
direct of indirect registreren of aanvragen van wettelijke bescherming ten aanzien van voornoemde Resultaten of afgeleide
rechten (indien en voor zover zulks is overeengekomen met Allinq) en onthoudt zich ook anderszins van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor de Resultaten en/of de exploitatie daarvan.
Voor zover Leverancier in de uitvoering van de Overeenkomst
Arbeidskrachten heeft ingeschakeld wie betrokken zijn geweest
bij het ontstaan van en/of de creatie van de Resultaten en Leverancier (nog) niet beschikt over de rechten (waaronder de IErechten) op deze Resultaten, is Leverancier ervoor verantwoordelijk alsnog zorg te dragen dat deze Arbeidskrachten alle rechten aan Leverancier overdragen; deze rechten worden nu reeds
voor alsdan aan Allinq overgedragen blijkens Artikel 19.1.

19.11

19.12

19.13

Allinq kan te allen tijde van Leverancier verlangen dat de broncode van de Resultaten bij een onafhankelijke derde in escrow
wordt gegeven. Partijen zullen in dat geval over de invulling van
de escrow-overeenkomst nadere afspraken maken. De escrow
dient in ieder geval alle niet openbaar gemaakte informatie te
bevatten die Allinq nodig heeft om zelfstandig foutherstel, onderhoud en beheer van de Resultaten te kunnen uitvoeren zodat
Allinq de Resultaten volledig kan blijven gebruiken.
Leverancier garandeert dat hij beschikt over de IE-rechten op de
Resultaten, dat deze IE-rechten vrij en onbezwaard en onbelemmerd aan Allinq worden overgedragen, dat hij ter zake geen licentie of andere bevoegdheden aan derden heeft verleend en dat
de Resultaten geen inbreuk maken of in strijd zijn met enig recht
van derden, waaronder begrepen IE-rechten van derden, of dat
het gebruik ervan anderszins onrechtmatig is jegens derden. Leverancier vrijwaart Allinq hierbij volledig ten aanzien van alle
schade die direct of indirect voortvloeit uit aanspraken van derden.
Leverancier treft bij een gestelde inbreuk op de IE-rechten van
een derde op zijn kosten alle maatregelen die kunnen bijdragen
ter voorkoming en/of beperking van door Allinq als gevolg daarvan te maken kosten en/of te lijden schade.

Artikel 20
20.1

20.2

20.3

20.4

Gebruik en gebruiksrecht Leverancier Know-how
en IE-rechten van derden
Het is Leverancier niet toegestaan om zonder specifieke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Allinq in de uitvoering van
de Overeenkomst en ten behoeve van de Resultaten gebruik te
maken van Leverancier Know-how, IE-rechten die toebehoren
aan derden en open source software.
Als ten behoeve van de Prestatie gebruik wordt gemaakt van
Building Information Modelling (BIM), dan verleent Leverancier
bij het sluiten van de Overeenkomst een onherroepelijk gebruiksrecht aan Allinq voor alle door Leverancier binnen BIM verstrekte data, waaronder gegevens, modellen, tekeningen en informatie. Ongeacht enige IE-rechten in deze data is Leverancier
nimmer gerechtigd om de toegang tot de data te blokkeren, op
te schorten of een retentierecht uit te oefenen.
Voor zover de Resultaten bestaan uit Leverancier Know-how en
IE-rechten die toebehoren aan derden, althans voor zover deze
Leverancier Know-how en IE-rechten die toebehoren aan derden
nodig zijn voor gebruik van de Resultaten, verleent Leverancier
aan Allinq een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, overdraagbare en sublicentieerbare
licentie ten behoeve van het gebruik van deze Leverancier Knowhow en IE-rechten die toebehoren aan derden.
Leverancier is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde medewerking van en het maken van de benodigde afspraken met derden ten aanzien van de in Artikel 20.3 bedoelde licentie op IE-rechten van derden en vrijwaart Allinq voor alle
schade die zij mogelijk lijdt als gevolg van het ontbreken hiervan.

Artikel 21
Geheimhouding en publicatie
21.1
Leverancier behandelt de Vertrouwelijke Informatie die hij in het
kader van de Overeenkomst ontvangt – ongeacht of dit reeds
voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst is verstrekt
– strikt vertrouwelijk. Leverancier gebruikt de Vertrouwelijke Informatie slechts ten gunste van Allinq en ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst en deelt deze slechts met zijn
werknemers die deze Vertrouwelijke Informatie noodzakelijkerwijs dienen te weten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, mits ook zij op basis van hun arbeidsovereenkomst
zijn gebonden aan vertrouwelijkheid.
21.2
Leverancier mag Vertrouwelijke Informatie slechts delen met
derden wanneer Allinq hiervoor expliciet voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, een en ander onder de voorwaarden dat: (i) dit noodzakelijk is ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, (ii) hij met deze derde vertrouwelijkheidsafspraken heeft gemaakt die ten minste zo streng zijn als
de bepalingen in deze AIV, en (iii) hij deze derde verbiedt om de
Vertrouwelijke Informatie bekend te maken aan andere derden,
behoudens diens werknemers (mits ook zij op basis van hun arbeidsovereenkomst zijn gebonden aan vertrouwelijkheid). Allinq
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21.3

21.4

21.5

21.6

kan aan haar goedkeuring ook andere voorwaarden verbinden
en kan gegeven goedkeuring te allen tijde intrekken.
Allinq geeft geen enkele garantie over de juistheid, volledigheid
en geschiktheid van de Vertrouwelijke Informatie voor enig doel.
Ook geeft Allinq geen enkele garantie dat de Vertrouwelijke Informatie geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Allinq
is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebruik van
de Vertrouwelijke Informatie door Leverancier of een door Leverancier betrokken derde en/of enige schade die als gevolg daarvan ontstaat.
Na beëindiging van de Overeenkomst zal Leverancier terstond
alle Vertrouwelijke Informatie vernietigen of aan Allinq retourneren, ter vrije keuze van Allinq. Leverancier staakt in ieder geval
het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk.
Het is Leverancier niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Allinq gebruik te maken van de naam, het merk
en logo van Allinq of andere (IE-) rechten in eigendom van Allinq.
Het is Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Allinq – en in een voorkomend geval ook Principaal – over zijn betrokkenheid bij een project van
Allinq publiekelijk te communiceren, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten (zoals congressen en symposia) of door middel van brochures of publicaties in kranten, tijdschriften, (vak)bladen, sociale media of anderszins. Aan eventuele toestemming van Allinq
worden in ieder geval de voorwaarden verbonden dat: (i) de berichtgeving vooraf door Allinq expliciet wordt goedgekeurd, en
(ii) de betrokkenheid van Leverancier op een juiste manier wordt
vermeld, een en ander ter beoordeling van en in afstemming met
Allinq en – indien van toepassing – Principaal.

Artikel 22
22.1

22.2

22.3

Relatiebeding en anti-ronselbeding – continuïteit
Allinq
Leverancier onthoudt zich gedurende de Overeenkomst, alsmede
gedurende één (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst van
het rechtstreeks of met behulp van c.q. via een derde doen van
prijsopgaven of aanbiedingen aan de Principaal betreffende: (i)
het project waarop de Prestatie ziet, (ii) de Hoofdovereenkomst,
of (iii) voor projecten waarover Allinq nog met Principaal in onderhandeling is en de inzet van Leverancier wordt verwacht.
Het is Leverancier gedurende de Overeenkomst, alsmede gedurende één (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst verboden om werknemers van Allinq of door Allinq ingezette Arbeidskrachten en derden direct of indirect (op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins, via een derde, tussenpersoon of
rechtstreeks), op welke wijze dan ook, voor Leverancier of een
aan Leverancier verbonden onderneming werkzaamheden te laten uitvoeren.
Als Leverancier aan de door hem ingezette Arbeidskrachten of
derden een verbod oplegt waarvan de inhoud of strekking bepaalt dat het deze Arbeidskrachten of derden gedurende de
Overeenkomst en/of enige tijd na beëindiging van de Overeenkomst verboden is om direct of indirect werkzaamheden te verrichten voor Allinq of een aan Allinq gelieerde onderneming, is
het Leverancier niet toegestaan om de nakoming van dit beding
te vorderen als de Overeenkomst tussen Allinq en Leverancier
wordt beëindigd als gevolg van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming door Leverancier van diens verplichtingen op
grond van de Overeenkomst. Deze Arbeidskrachten en derden
kunnen bij wijze van derdenbeding een beroep doen op dit Artikel.

Artikel 23
Persoonsgegevens en privacy
23.1
Leverancier garandeert zich te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens en privacy, zoals de
Algemene Verordening Gegevensverwerking en de Uitvoeringswet AVG. Leverancier is ervoor verantwoordelijk dat ook ingezette werknemers, Arbeidskrachten en derden deze wet- en regelgeving naleven en hiertoe in voorkomend geval overeenkomsten te sluiten.
23.2
Als Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens van Allinq tot zijn beschikking krijgt (in zijn rol als verwerkingsverantwoordelijke), dan wel deze verwerkt ten behoeve
van Allinq (als verwerker), sluit Allinq met Leverancier een verwerkersovereenkomst op basis van de geldende richtlijnen voor

23.3
23.4

gegevensverwerking, zoals gepubliceerd op de website van Allinq. Tot het moment waarop Partijen de verwerkersovereenkomst hebben ondertekend, gelden de gepubliceerde richtlijnen
voor gegevensverwerking tussen Partijen als ware deze in een
verwerkersovereenkomst overeengekomen.
Allinq verwerkt persoonsgegevens van Leverancier conform haar
meest recente, gepubliceerde privacyverklaring.
Allinq kan haar richtlijnen voor gegevensverwerking en privacyverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Allinq informeert Leverancier over de gewijzigde richtlijnen voor gegevensverwerking en privacyverklaring door deze op haar website te publiceren.

Artikel 24
Veiligheid en milieu
24.1
Leverancier is gehouden alle veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften, voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en alle door Allinq te verstrekken bedrijfsvoorschriften
en -reglementen in acht te nemen. Leverancier is verplicht alle
instructies van Allinq, Principaal of een bevoegde autoriteit stipt
na te leven en op te volgen.
24.2
Leverancier verklaart in het bezit te zijn van alle certificaten die
wettelijk en volgens plaatselijke voorschriften vereist zijn voor
het uitvoeren van de werkzaamheden en zal Allinq op eerste verzoek een kopie van deze certificaten verstrekken.
24.3
Indien Leverancier zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk
uitvoert op locatie bij Allinq of Principaal, is Leverancier verplicht
om: (i) al het afval- en emballagemateriaal, puin- en bouwafval
en restant materiaal na uitvoering van zijn werkzaamheden mee
te nemen en voor eigen rekening af te voeren, en (ii) zodanige
maatregelen te nemen dat tijdens de aan- en afvoer van materiaal en/of materieel en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen bodemverontreiniging of milieuschade zal optreden.
Mocht er bodemverontreiniging of milieuschade optreden, dan
neemt Leverancier onmiddellijk passende maatregelen en meldt
hij deze verontreiniging onverwijld schriftelijk bij Allinq. Leverancier herstelt verder de oorspronkelijke situatie voor eigen rekening en risico. Leverancier vrijwaart Allinq en Principaal voor alle
schade in dat kader.
24.4
Het is Allinq en Principaal toegestaan om Leverancier en door
hem ingezette werknemers, Arbeidskrachten of derden van de
werkzaamheden te verwijderen en de verdere toegang te ontzeggen, wanneer zij de in dit Artikel opgenomen verplichtingen
niet nakomen. Allinq is in dat kader op geen enkele manier verplicht tot het betalen van enige (schade)vergoeding aan Leverancier.
Artikel 25
Sancties
25.1
Indien Leverancier of een door hem ingezette werknemer, Arbeidskracht of derde een verplichting uit de Artikelen 19, 20, 21,
22 of 23 overtreedt, is Leverancier een direct opeisbare boete
ten behoeve van Allinq verschuldigd van € 10.000,- per overtreding, vermeerderd met € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Allinq heeft het recht om in aanvulling op of
in plaats van deze boete een volledige schadevergoeding te vorderen, als de daadwerkelijk geleden schade het bedrag van de
boete overstijgt.
25.2
Onverminderd zijn volledige verantwoordelijkheid voor door hem
ingezette werknemers, Arbeidskrachten en derden, is Leverancier verplicht de verplichtingen uit de Artikelen 19, 20, 21, 22 en
23 ook op te leggen aan door hem ingezette werknemers, Arbeidskrachten en derden.
Artikel 26
Rechts- en forumkeuze
26.1
Op deze AIV en op iedere tussen Partijen tot stand gekomen
Overeenkomst is met uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
26.2
Alle geschillen die naar aanleiding van deze AIV of een Overeenkomst of in verband met deze AIV of een Overeenkomst ontstaan
tussen Partijen, worden exclusief beslecht door de bevoegde
rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.
Artikel 27

Overige bepalingen
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27.1

27.2

27.3

27.4

De bepalingen uit deze AIV ontheffen Leverancier niet van zijn
verplichtingen en aansprakelijkheden op grond van de wet en
beperken Allinq niet in haar bevoegdheden op grond van de wet.
Het is Leverancier niet toegestaan rechten en plichten op grond
van een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen of
met beperkte rechten te bezwaren. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
Als een bepaling uit deze AIV nietig, vernietigbaar, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is of anderszins ongeldig is, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid
van de overige bepalingen uit een Overeenkomst of deze AIV.
Partijen vervangen in dat geval de ongeldige bepaling door een
bepaling die geldig is en die de inhoud en strekking van de ongeldige bepaling het best benadert.
Afwijkingen of aanvullingen op deze AIV of een tussen Partijen
gesloten Overeenkomst zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen. In afwijking hiervan is Allinq
bevoegd de inhoud van deze AIV eenzijdig te wijzigen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzet. Allinq informeert
Leverancier over een wijziging door de meest recente versie van
de AIV aan Leverancier ter beschikking te stellen of op haar website te publiceren.

ONDERDEEL B:

AANNEMING VAN WERK

Artikel 28
Uitvoering
28.1
Leverancier zal de werkzaamheden zelfstandig en onder eigen
verantwoordelijkheid uitvoeren.
28.2
Leverancier is bekend met alle voorwaarden, voorschriften en
bepalingen die nodig zijn voor een juiste uitvoering van het
Werk, en neemt deze ook in acht. Hieronder worden in ieder geval begrepen alle wetten, verordeningen, richtlijnen, overheidsinstructies en bijzondere voorwaarden van Principaal.
28.3
Tijdig voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal Leverancier:
zich op de hoogte stellen van de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd worden en de daar geldende reglementen en voorschriften;
de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd worden
inspecteren, hebben vergeleken met de contractdocumenten en deze zorgvuldig hebben bestudeerd en bekend zijn met de omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden verricht;
zich bij grondwerkzaamheden zelf vergewissen van de
ligging van kabels, buizen, leidingen en andere netwerkcomponenten. Leverancier is ermee bekend dat informatie die hij ontvangt van Principaal of Allinq zijn eigen verantwoordelijkheid op dit gebied onverlet laat;
tijdig contact opnemen met de daartoe geëigende instanties en alle maatregelen nemen om beschadiging
van kabels, buizen, leidingen en andere netwerkcomponenten te voorkomen; en
alle relevante wet- en regelgeving stipt naleven, waaronder de WIBON en CROW.
28.4
Leverancier meldt alle schade die gedurende de werkzaamheden
ontstaat terstond bij Allinq via het schadeloket werkschades@allinq.nl. Leverancier herstelt de schade terstond voor eigen rekening en risico, zonder dat dit invloed heeft op de voortgang van
de werkzaamheden. Indien Leverancier een schade niet (tijdig)
meldt en/of herstelt, dan is Allinq bevoegd om naast haar volledige kosten voor het zelf (laten) uitvoeren van de herstelwerkzaamheden (conform Artikel 11), een bedrag van € 500,00 in
rekening te brengen ter vergoeding van administratieve kosten.
Indien haar administratieve kosten aantoonbaar hoger zijn, is
Allinq bovendien bevoegd dit hogere bedrag in rekening te brengen bij Leverancier.
28.5
Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid op de locatie waar de werkzaamheden worden verricht geen belemmering vormt voor de voortgang van de werkzaamheden van Allinq,
Principaal of andere derden.
28.6
Als sprake is van onwerkbaar weer als gevolg van bijvoorbeeld
vorst of hitte, dan zal Leverancier zich inspannen de overeengekomen termijn voor oplevering te handhaven. In ieder geval zal

Leverancier aan Allinq geen kosten in rekening brengen voor onwerkbaar weer.
Artikel 29
Meer- en minderwerk
29.1
Het uitvoeren van meer- of minderwerk is slechts toegestaan
met schriftelijke voorafgaande toestemming van Allinq, aan
welke goedkeuring Allinq voorwaarden kan verbinden.
Artikel 30
Schakelbepaling
30.1
Op de levering van Goederen en Diensten in verband met uitvoering van een Werk zijn de bepalingen uit Onderdeel C en Onderdeel D van deze AIV van overeenkomstige toepassing.
30.2
Op de overdracht van het eigendom van en overgang van het
risico op het Werk zijn de Artikelen 35.1 en 35.2 uit Onderdeel C
van deze AIV van overeenkomstige toepassing, met dien verstande de dat daar waar ‘Goederen’ staat vermeld ‘Werk’ dient
te worden gelezen.
Artikel 31
Oplevering, opneming en goedkeuring
31.1
Leverancier informeert Allinq op welke dag de werkzaamheden
zijn afgerond en het Werk wordt opgeleverd. Opneming van het
Werk geschiedt op een door Allinq – in afstemming met Leverancier – bepaald moment, zo spoedig mogelijk na de dag waarop
het Werk door Leverancier is opgeleverd. Allinq kan verlangen
dat Leverancier aanwezig is bij de opneming.
31.2
Allinq deelt na opneming van het Werk schriftelijk aan Leverancier mee of het Werk is goedgekeurd of afgekeurd. Als het Werk
wordt afgekeurd zal Allinq de redenen voor afkeuring aan Leverancier mededelen. Allinq is bij afkeuring van het Werk bevoegd
betaling van het Werk geheel of gedeeltelijk op te schorten.
31.3
Leverancier herstelt of vervangt het afgekeurde Werk zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen de door Allinq hiervoor verleende
termijn, en zal het Werk vervolgens opnieuw opleveren. Het proces rondom oplevering en opneming zoals beschreven in Artikel
31.1 en 31.2 wordt herhaald ten aanzien van de heroplevering
en heropneming. Allinq is geen vergoeding verschuldigd voor de
aanvullende werkzaamheden in verband met afkeuring, herstel
of vervanging en heroplevering van het Werk.
31.4
Goedkeuring van het Werk ontslaat Leverancier van geen enkele
garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de
Overeenkomst of de wet.
31.5
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:761 lid 1 BW verjaart
een rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde Werk
door verloop van vijf (5) jaren nadat Allinq ter zake heeft geprotesteerd.
Artikel 32
Betaling en facturatie
32.1
Allinq heeft het recht de door Leverancier in verband met het
Werk verschuldigde loonheffingen en omzetbelastingen, waarvoor zij op grond van artikel 34 of 35 van de Invorderingswet
1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan Leverancier te betalen door
storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van voornoemde wetsartikelen (G-rekening). Door storting op de G-rekening voldoet Allinq tegenover Leverancier aan haar betalingsverplichtingen.
32.2
Allinq betaalt 40% van de factuursom op de G-rekening. Een betaling op de G-rekening geldt als een bevrijdende betaling aan
Leverancier. Allinq mag het percentage van 40% wijzigen als Allinq blijkt – of reden heeft aan te nemen – dat dit percentage
niet overeenstemt met de door Leverancier werkelijk verschuldigde loonheffing.
32.3
Als Leverancier of een door hem ingeschakelde derde achterstallig is met de betalingen van de omzetbelasting en loonheffingen,
of als Allinq ernstige vermoedens heeft dat er sprake is van (dreigende) achterstand, is Allinq gerechtigd de betalingen van de
gefactureerde bedragen geheel of gedeeltelijk op te schorten of
volledig te verrichten op de G-rekening.
32.4
Als Leverancier of een door hem ingeschakelde derde niet meer
aan diens betalingsverplichtingen uit hoofde van de wet kan voldoen of hieraan niet langer dreigt te kunnen voldoen, dient Leverancier binnen vijf (5) werkdagen vanaf de dag dat de betalingsonmacht is ontstaan Allinq daarvan op de hoogte te stellen,
bij gebreke waarvan Leverancier van rechtswege in verzuim is
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32.5

en Allinq de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kan opzeggen.
De factuur vermeldt – naast de in Artikel 13 genoemde vereisten
– de volgende onderdelen:
indien sprake is van de btw-verleggingsregel: de opmerking “btw verlegd”, inclusief het btw-identificatienummer
van de Leverancier;
het nummer van de G-rekening;
een door een daartoe bevoegde medewerker van de Leverancier afgetekende registratie van de personen die
beschikbaar zijn gesteld voor het Werk, de dagen waarop
en uren gedurende wanneer die personen werkzaamheden hebben verricht (het “mandagenregister”).

Artikel 33
Wet- en regelgeving
33.1
Leverancier garandeert dat hij voldoet aan alle toepasselijke weten regelgeving, alsmede alle voorschriften op het gebied van de
inzet van werknemers en andere Arbeidskrachten.
33.2
Leverancier garandeert Allinq ten aanzien van zijn werknemers
en Arbeidskrachten:
de op hen toepasselijke cao’s na te leven, Allinq te informeren over de toepasselijke cao en inzage te geven in
de loonstaten;
de afspraken met zijn werknemers en Arbeidskrachten
schriftelijk vast te leggen en deze ook strikt na te komen;
op verzoek toegang te verschaffen aan Allinq, Principaal
of een bevoegde instantie tot de overeenkomsten met
werknemers en Arbeidskrachten en mee te werken aan
controles, audits en/of loonvalidaties;
dat hij met een Arbeidskracht die kwalificeert als een
zelfstandige zonder personeel (zzp’er) een overeenkomst heeft gesloten conform een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst en deze Arbeidskracht de werkzaamheden conform deze modelovereenkomst laat uitvoeren.
te allen tijde een G-rekening beschikbaar te hebben, alsmede de bijbehorende originele G-rekening-overeenkomst;
een contactpersoon beschikbaar te hebben voor het beantwoorden van vragen van Allinq, Principaal of een bevoegde instantie met betrekking tot de toepasselijke
wet- en regelgeving.
33.3
Leverancier verstrekt aan Allinq voor aanvang van en gedurende
de werkzaamheden, alsmede bij veranderingen gedurende de
werkzaamheden de volgende informatie c.q. documenten:
de voor de werkzaamheden relevante keurmerken of
certificaten te verstrekken, zoals een SNA keurmerk of
VCA-certificaat;
een kopie van de G-rekeningovereenkomst;
een staat met de namen van alle werknemers en Arbeidskrachten die door Leverancier direct of indirect te
werk zijn gesteld;
de gegevens als bedoeld in de Uitvoeringsregeling Inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004,
waaronder de namen en de BSN nummers, kopieën van
geldige identiteitsbewijzen, tewerkstellingsvergunningen, verblijfsvergunningen, A1-verklaringen, European
Health Insurance Cards en vakbekwaamheidscertificaten
van alle werknemers en Arbeidskrachten die door Leverancier of een door Leverancier ingezette derde te werk
worden gesteld aan de hand van het door de Belastingdienst gehanteerde model;
een door de uitvoerder van Leverancier getekend wekelijks mandagenregister ter zake van de aan hem opgedragen werkzaamheden;
een originele verklaring inzake het betalingsgedrag, de
afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen bij de Belastingdienst, zoals bedoeld in de in het
kader van de inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid vastgestelde wetgeving en richtlijnen. Leverancier dient deze verklaring in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden en iedere drie (3) maanden, of zoveel vaker als Allinq wenst, uit eigen beweging
c.q. op eerste verzoek te verstrekken.

33.4

33.5

33.6

33.7

Door Leverancier – of een door Leverancier ingezette derde –
ingezette werknemers en Arbeidskrachten dienen bij de uitvoering van het werk te allen tijde een geldig identiteitsbewijs en –
zo van toepassing – geldige tewerkstellingsvergunning te kunnen
tonen. Daarnaast dienen deze werknemers en Arbeidskrachten
te allen tijde een door Allinq beschikbaar gestelde werkpas te
kunnen tonen. Allinq is bevoegd steekproefsgewijs te controleren
op de naleving van dit Artikel en zal iedere Werknemer en Arbeidskracht die niet aan deze verplichtingen voldoet de toegang
tot de werkzaamheden ontzeggen, zonder dat daartoe enige verplichting tot (schade)vergoeding jegens Leverancier ontstaat.
Indien Leverancier, een door hem ingezette werknemer, Arbeidskracht of (werknemers of Arbeidskrachten van een) derde niet
voldoen aan de verplichtingen uit dit Artikel, is Allinq bevoegd
om naast de verder op haar rustende bevoegdheden deze derde,
werknemers of Arbeidskrachten onmiddellijk de toegang tot de
werkzaamheden te ontzeggen en van het terrein waarop de
werkzaamheden worden verricht te (laten) verwijderen.
Leverancier garandeert de in dit Artikel opgenomen verplichtingen door te leggen aan door hem ingezette Arbeidskrachten en
derden en bovendien te bedingen dat zij dezelfde verplichtingen
hebben als zij werknemers, Arbeidskrachten en/of derden inzetten.
Leverancier vrijwaart Allinq van enige schade, heffingen, boetes
en/of sancties die zij of een derde lijdt c.q. opgelegd krijgt wegens overtreding van deze (wettelijke) voorschriften en verplichtingen.

ONDERDEEL C:

LEVERING VAN GOEDEREN

Artikel 34
Levering en uitvoering
34.1
Levering geschiedt op grond van een DDP levering als bedoeld in
de INCOTERMS 2020 op het door Allinq opgegeven adres en de
overeengekomen leverdatum. Redelijke wensen en verzoeken
van Allinq met betrekking tot het transport – waaronder ook het
wijzigen van het overeengekomen adres – zullen door Leverancier worden nagekomen, mits Allinq deze tijdig kenbaar heeft
gemaakt.
34.2
Aflevering en lossen kan slechts buiten de gebruikelijke werkuren
van Allinq plaatsvinden als dit voorafgaand schriftelijk is overeengekomen in de Overeenkomst.
34.3
Leverancier is niet bevoegd de Goederen in deelleveringen te leveren, tenzij Partijen expliciet anders overeenkomen. Deelleveringen leiden niet tot extra kosten voor Allinq.
34.4
De Goederen moeten op een deugdelijke en milieuvriendelijke
wijze zijn verpakt en beveiligd, zodat deze bij een normaal
transport zonder breuken, beschadiging of defect hun bestemming bereiken. Beschadigde goederen mag Allinq voor rekening
en risico van Leverancier weigeren c.q. retourneren.
34.5
Bij elke levering van voor de gezondheid schadelijke stoffen dient
Leverancier het actuele veiligheidsinformatieblad Material Safety
Data Sheet, afgekort het MDSD, mee te leveren.
34.6
Breuken, beschadigingen en defecten aan de Goederen komen
voor rekening van Leverancier, tenzij Leverancier aantoont dat
dit is ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik
door Allinq.
34.7
Allinq heeft het recht om tot twaalf (12) maanden na levering
van de Goederen het overschot van die Goederen, mits onbeschadigd en zoveel mogelijk in de originele verpakking, te retourneren aan Leverancier onder creditering van ten minste 75%
van de aankoopprijs.
Artikel 35
Eigendom en risico
35.1
Het eigendom van de Goederen wordt aan Allinq overgedragen
zodra de Goederen aan Allinq worden afgeleverd. Leverancier
garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom wordt
verkregen. Als Allinq betalingen verricht voorafgaand aan het
moment van aflevering, wordt het eigendom van de Goederen
op het moment van de eerste (deel)betaling overgedragen aan
Allinq. In dat geval zal Leverancier de Goederen separaat van
andere goederen opslaan en ervoor zorgen dat deze identificeerbaar zijn als eigendom van Allinq. Indien een akte of aanvullende
overeenkomst nodig is voor overgang van het eigendom, dan zal
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35.2

35.3

35.4

Leverancier daaraan haar volle medewerking verlenen. Leverancier verstrekt Allinq in dat kader nu reeds voor alsdan een onherroepelijke machtiging om namens hem al het nodige te doen
voor overgang van het eigendom. Eigendomsoverdracht impliceert geen acceptatie van de Goederen.
Als Leverancier verantwoordelijk is voor installatie of montage
van de Goederen, dan draagt Leverancier alle risico’s totdat de
geïnstalleerde of gemonteerde Goederen zijn opgeleverd, opgenomen en goedgekeurd door Allinq in overeenstemming met de
Artikelen 37.2 tot en met 37.5, of – als er een acceptatietest is
afgesproken – totdat de Goederen door Allinq zijn geaccepteerd
overeenkomstig Artikel 9. Ten aanzien van de installatie of montage is sprake van een Dienst als bedoeld in Onderdeel D en zijn
de bepalingen uit Onderdeel D van overeenkomstige toepassing.
Als Allinq goederen of zaken, zoals grondstoffen, halffabricaten,
materialen, onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen,
software en informatiedragers, verstrekt aan Leverancier voor de
levering van Goederen, dan blijven deze goederen eigendom van
Allinq. Leverancier houdt deze goederen, in zijn hoedanigheid
van houder, duidelijk gemarkeerd als eigendom van Allinq voor
eigen rekening in veilige bewaring en goede staat onder zich.
Leverancier draagt het risico voor verlies of vernietiging van deze
goederen zolang deze in zijn macht zijn. Leverancier is gehouden
om ten behoeve van deze goederen deugdelijke verzekeringen
af te sluiten. Leverancier beperkt het gebruik van deze goederen
tot de mate waarin dat strikt noodzakelijk is voor uitvoering van
de Overeenkomst. Leverancier stuurt deze goederen bij levering
van de Goederen of beëindiging van de Overeenkomst voor eigen
rekening en risico onverwijld retour aan Allinq.
Als Leverancier de aan hem verstrekte goederen in overeenstemming met Artikel 35.3 gebruikt om goederen tot stand te brengen
of deze goederen anderszins verwerkt in c.q. tot nieuwe goederen, dan worden deze goederen beschouwd als goederen die
namens Allinq tot stand zijn gebracht en in eigendom toebehoren
aan Allinq. Leverancier zal met deze goederen omgaan overeenkomstig het in Artikel 35.3 bepaalde.

Artikel 36
Compliance
36.1
Alle door Leverancier geleverde Goederen zullen voldoen aan de
AEEA-richtlijn (Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur), de RoHS-richtlijn
(Richtlijn 2015/863 betreffende beperking van gevaarlijke stoffen), de REACH-verordening (Verordening 1907/2006/EG) inzake chemische stoffen en het veilige gebruik daarvan), de Verordening inzake conflictmineralen (Verordening 2017/821/EU)
en de POP-verordening (Verordening 2019/1021/EU), alsmede
alle overige toepasselijke en aanverwante wet- en regelgeving.
36.2
Leverancier zal op eerste verzoek van Allinq een certificaat van
oorsprong betreffende de Goederen verstrekken en zal Allinq informeren over (onderdelen in de) Goederen met een oorsprong
van buiten de Europese Unie.

ONDERDEEL D:

LEVERING VAN DIENSTEN

Artikel 37
Uitvoering, oplevering, opneming en goedkeuring
37.1
Leverancier voert de overeengekomen Diensten op professionele
wijze en in overeenstemming met de hoogste industriële normen
uit. Leverancier vergewist zich in dat kader voorafgaand aan het
aanvaarden van een opdracht ervan of hij over de voor de juiste
vervulling daarvan noodzakelijke kennis en kunde beschikt.
37.2
Leverancier zal Allinq informeren op welke dag de werkzaamheden zijn afgerond en de Dienst wordt opgeleverd. Opneming van
de Dienst geschiedt op een door Allinq – in afstemming met Leverancier – bepaald moment, zo spoedig mogelijk na de dag
waarop de Dienst door Leverancier is opgeleverd. Allinq kan verlangen dat Leverancier of diens gemachtigde aanwezig is bij de
opneming.
37.3
Allinq deelt na opneming van de Dienst schriftelijk aan Leverancier mee of de Dienst is goedgekeurd of afgekeurd. Als de Dienst
wordt afgekeurd zal Allinq de redenen voor afkeuring aan Leverancier mededelen. Allinq is bij afkeuring van de Dienst bevoegd
betaling van de Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

37.4

37.5

Leverancier herstelt of vervangt de afgekeurde Dienst zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen de door Allinq hiervoor verleende
termijn, en levert deze vervolgens opnieuw op. Het proces
rondom oplevering en opneming zoals beschreven in Artikel 37.2
en 37.3 wordt herhaald ten aanzien van de heroplevering en heropneming. Allinq is aan Leverancier geen vergoeding verschuldigd voor de aanvullende werkzaamheden in verband met afkeuring, herstel of vervanging en heroplevering van de Dienst.
Goedkeuring van de Dienst ontslaat Leverancier van geen enkele
garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst of de wet.

Artikel 38
Schakelbepaling
38.1
Op de levering van Goederen in het kader van het leveren van
Diensten zijn de bepalingen zoals opgenomen in Onderdeel C van
deze AIV van overeenkomstige toepassing.

ONDERDEEL E:

INLEEN/DOORLEEN VAN ARBEIDSKRACHTEN

Artikel 39
39.1

39.2

Gegevens Leverancier, Inleenkrachten en Doorleenkrachten
Leverancier verstrekt Allinq voorafgaand aan de Inleen of Doorleen de volgende informatie of documenten:
een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel, niet ouder dan drie (3) maanden;
een registratie als uitleenbureau conform de WAADI blijkens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel, niet ouder dan drie (3) maanden;
een verklaring van inschrijving in het register van Registratie Normering Arbeid van de Stichting Normering Arbeid (SNA), niet ouder dan drie (3) maanden, aangaande:
(i) de certificering volgens de NEN 4400-1 norm en/of
de NEN 4400-2 norm, dan wel een accountantsverklaring waarin wordt aangetoond dat aan de door de
SNA gestelde eisen wordt voldaan; en
(ii) de certificering volgens de NEN-EN-ISO 9001:2008
norm en de NEN-EN-ISO 14001 norm.
een kopie van een geldig VCU/VCA-certificaat;
Leverancier verstrekt Allinq in aanvulling op Artikel 39.1 ten aanzien van zijn Inleenkrachten en Doorleenkrachten de volgende
informatie of documenten:
ten aanzien van zowel Inleenkrachten als Doorleenkrachten:
(i) volledige naam, geboortedatum, contactgegevens
en verblijfadres;
(ii) vereiste en relevante diploma’s en certificaten;
(iii) voor zover overeengekomen: een kopie VCA en een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of Verklaring
Geen Bezwaar (VGB);
(iv) indien sprake is van Inleenkrachten of Doorleenkrachten met een andere nationaliteit dat van één
van de landen uit de Europese Economische Ruimte
(EER) of Zwitserland: een kopie van een geldig paspoort, verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunningen, waarin is bepaald dat de betreffende Inleenkracht/Doorleenkracht de bedongen arbeid in de
overeengekomen periode mag verrichten op de wijze
zoals door de wet- en regelgeving (waaronder de
Wet arbeid vreemdelingen) is bepaald.
specifiek ten aanzien van Inleenkrachten:
(i) Burgerservicenummer en kopie identiteitsbewijs;
(ii) indien sprake is van een Inleenkracht die beschikt
over de nationaliteit van één van de landen van de
EER of Zwitserland, maar niet belastingplichtig is in
Nederland: een A1 formulier of een kopie van de
aanvraag, opgemaakt op naam van en ten gunste
van Leverancier.
specifiek ten aanzien van Doorleenkrachten:
(i) een uittreksel van de onderneming van Doorleenkracht uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel, niet ouder dan drie (3) maanden;
(ii) btw-nummer;
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39.3

39.4

39.5

(iii) bewijs van verzekering voor bedrijf- en/of beroepsaansprakelijkheid met een minimale dekking van:
(a) € 1.250.000,- per gebeurtenis en € 2.500.000,per kalenderjaar voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; en
(b) € 500.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per
kalenderjaar voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
(iv) een kopie van de getekende Modelovereenkomst.
Afwijkingen op het aanleveren van bovengenoemde informatie
of documenten kunnen Partijen slechts schriftelijk in de Overeenkomst overeenkomen.
Leverancier is verplicht de genoemde documenten of informatie
te verstrekken en op regelmatige basis aan Allinq te blijven verstrekken. Leverancier is ervoor verantwoordelijk dat de door hem
ingezette Inleenkrachten/Doorleenkrachten in het bezit blijven
van de benodigde vergunningen, verklaringen en certificaten
voor het verrichten van de bedongen arbeid.
Als Leverancier de genoemde documenten of informatie niet verstrekt, of als de genoemde documenten niet (langer) voorhanden
zijn, heeft Allinq het recht de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Artikel 40
Uitvoering en garanties
40.1
Leverancier zal – en zal de Inleners en Doorleners opleggen dat
zij – de Inleen/Doorleen vakbekwaam uitvoeren en dat de Inleen/Doorleen volledig en zonder uitzondering voldoet aan de
doelen en de in de Overeenkomst overeengekomen eisen van
Allinq.
40.2
Leverancier garandeert dat hij:
zal voldoen aan de voor hem toepasselijke collectieve arbeidsvoorwaardenregeling(en) en alle toepasselijke weten regelgeving, waaronder uit de landen waar de Inleen/Doorleen wordt verricht;
beschikt over alle op grond van de wet- en regelgeving
of Overeenkomst vereiste vergunningen, certificaten en
registraties;
voldoet aan de in NEN 4400-1 norm en/of de NEN 44002 norm vastgelegde vereisten en is opgenomen in het
register van de SNA, dan wel door middel van een accountantsverklaring kan aantonen dat hij voldoet aan de
door de SNA gestelde eisen, tenzij hij kan aantonen dat
hij een bouw- of opleidingsbedrijf is of hiervan onderdeel
uitmaakt;
zijn werkprocessen zo inricht dat deze geborgd zijn en
blijven conform de vereisten die de NEN-EN-ISO
9001:2008 norm en de NEN-EN-ISO 14001 norm daaraan stellen;
indien hij bevoegd is derden in te zetten in de uitvoering
van de werkzaamheden – dat deze derden NEN 4400-1
of NEN 4400-2 gecertificeerd zijn en zijn opgenomen in
het register van de SNA.
40.3
Leverancier garandeert bovendien dat de Doorleenkracht eindverantwoordelijk is voor de professionele en correcte uitvoering
van de Inleen/Doorleen, in praktische zin zelfstandig deze werkzaamheden uitvoert en in die zin een eigen verantwoordelijkheid
heeft voor – en aanspreekbaar zal zijn op – het handelen in de
praktijk en de uitvoering van diens werkzaamheden. Leverancier
garandeert met Doorleenkracht overeen te komen dat Doorleenkracht de Inleen/Doorleen zelfstandig verricht en dat Doorleenkracht vrij is te bepalen op welke wijze de Inleen/Doorleen wordt
uitgevoerd, waarbij het Allinq ter zake van de Inleen/Doorleen
wel vrijstaat om aanwijzingen te geven, bijvoorbeeld zoals bedoeld in artikel 7:402 BW.
Artikel 41
Schakelbepaling
41.1
Op Inleen en Doorleen zijn de Artikelen 32 en 33 zoals opgenomen in Onderdeel B van deze AIV van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat daar waar wordt verwezen naar het
‘Werk’, naar de Inleen en Doorleen wordt verwezen, en dat daar
waar wordt verwezen naar werknemers en Arbeidskrachten ook
Inleenkrachten en Doorleenkrachten worden bedoeld.
41.2
In aanvulling op Artikel 32 geldt ten aanzien van Inleen en Doorleen dat facturering en betaling slechts plaatsvindt ten aanzien

41.3

van daadwerkelijk door Inleenkracht/Doorleenkracht gewerkte
uren.
In afwijking op Artikel 32.2 geldt ten aanzien van Inleen en Doorleen dat ten aanzien van een Leverancier die gecertificeerd is
volgens de NEN 4400-1 norm of de NEN 4400-2 norm én is opgenomen in het register van de SNA 25% van de factuursom
inclusief omzetbelasting wordt betaald op de G-rekening. Ten
aanzien van een Leverancier die niet gecertificeerd is volgens de
NEN 4400-1 norm of de NEN 4400-2 norm óf niet is opgenomen
in het register van de SNA, wordt 55% van de factuursom inclusief omzetbelasting betaald op de G-rekening.

Artikel 42
Geschiktheid Inleenkracht en Doorleenkracht
42.1
Leverancier garandeert dat de Inleenkracht/Doorleenkracht over
voldoende opleidingsniveau, deskundigheid en ervaring beschikt
om de Inleen/Doorleen naar wens en behoren uit te voeren.
42.2
Inleenkracht/Doorleenkracht dient qua lichamelijke en geestelijke gezondheid geschikt te zijn voor het uitvoeren van de Inleen/Doorleen en dient tijdens de uitvoering van diens werkzaamheden niet negatief beïnvloed te worden door medicijnen.
Het tijdens de Inleen/Doorleen gebruiken of onder invloed verkeren van genotsmiddelen, zoals alcohol of drugs, is in geen enkel geval toegestaan.
42.3
Leverancier controleert referenties van de Inleenkracht/Doorleenkracht, ontvangen diploma’s, certificaten, legitimatiebewijs,
verblijfsvergunningen en andere vereiste documenten voor de
Inleen/Doorleen op echtheid en geldigheid.
42.4
Voorafgaand aan en gedurende de Inleen/Doorleen zorgt Leverancier ervoor dat Inleenkracht/Doorleenkracht over voldoende
kennis en ervaring blijft beschikken, onder meer door het voor
eigen rekening aanbieden van opleidingen en trainingen. Als Allinq specifieke eisen stelt aan Inleenkracht/Doorleenkracht of het
volgen van een specifieke opleiding of training vereist, treden
Partijen in overleg over de aan deze opleiding of training verbonden kosten.
42.5
Allinq behoudt zich het recht voor om te allen tijde te controleren
of toetsen of Inleenkracht/Doorleenkracht voldoet aan de in dit
Artikel omschreven geschiktheidseisen en is bevoegd om de inzet
van een Inleenkracht/Doorleenkracht met onmiddellijke ingang
te weigeren als gevolg van het niet (volledig) voldoen aan de in
dit Artikel gestelde geschiktheidseisen. Leverancier zal zich redelijkerwijs inspannen om de desbetreffende Inleenkracht/Doorleenkracht zo spoedig mogelijk te vervangen door een Inleenkracht/Doorleenkracht die voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen, zonder dat dit voor Allinq tot kosten of vertraging
leidt.
42.6
Leverancier vervangt een Inleenkracht/Doorleenkracht pas wanneer hij Allinq daarover tijdig schriftelijk heeft geïnformeerd. Leverancier informeert Allinq daarbij over de vervangende Inleenkracht/Doorleenkracht, inclusief diens kwalificaties. Allinq heeft
de mogelijkheid de Overeenkomst als gevolg van een vervanging
te beëindigen, maar maakt van deze bevoegdheid geen gebruik
op onredelijke gronden.
Artikel 43
Materiaal en materieel
43.1
Leverancier dient zijn Inleenkrachten/Doorleenkrachten te voorzien van het voor de uitvoering van het werk noodzakelijke materiaal en materieel, waaronder ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Als Leverancier hieraan niet voldoet, staat het
Allinq vrij om de desbetreffende Inleenkrachten/Doorleenkrachten, inclusief het desbetreffende materiaal en materieel, met onmiddellijke ingang te (laten) verwijderen van de locatie waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
43.2
Al het materiaal en materieel dat door Allinq beschikbaar wordt
gesteld aan Leverancier, Inleenkracht of Doorleenkracht blijft eigendom van Allinq en wordt bij beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk in goede staat aan Allinq geretourneerd.
Artikel 44
Overname Inleenkracht of Doorleenkracht
44.1
Partijen zullen in de Overeenkomst opnemen na hoeveel gewerkte uren Allinq de Inleenkracht kosteloos kan overnemen. Indien deze periode niet schriftelijk is overeengekomen, geldt dat
na een periode van 1040 gewerkte uren een kosteloze overname
van de Inleenkracht door Allinq mogelijk is.
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44.2

44.3

Allinq is te allen tijde bevoegd om na beëindiging van de Overeenkomst met Leverancier of ten aanzien van andere werkzaamheden dan de werkzaamheden waarop de Overeenkomst ziet
rechtstreeks een overeenkomst aan te gaan met Doorleenkracht,
tenzij Partijen hierover in de Overeenkomst expliciet schriftelijke
afspraken maken die anders bepalen.
Leverancier waarborgt dat een Inleenkracht of Doorleenkracht
niet gebonden is aan een concurrentie- en/of relatiebeding – of
ieder ander beding – waardoor deze belemmerd wordt om rechtstreeks, dan wel via een andere tussenpersoon dan Leverancier,
voor Allinq werkzaamheden te verrichten. Iedere Inleenkracht en
Doorleenkracht kan bij wijze van derdenbeding een beroep doen
op dit Artikel.

Artikel 45
Beëindiging Overeenkomst
45.1
Een Overeenkomst betreffende Inleen of Doorleen kan door Allinq in aanvulling op Artikel 15 met onmiddellijke ingang geheel
of gedeeltelijk worden beëindigd als:
de Inleenkracht/Doorleenkracht tekortschiet in de uitvoering van diens werkzaamheden onder de Overeenkomst;
Inleenkracht/Doorleenkracht niet (langer) voldoet aan
de eisen en kwalificaties die Allinq redelijkerwijs mag
verwachten c.q. mag stellen ten aanzien van prestaties,
kwaliteit en gedrag;
de Inleenkracht/Doorleenkracht langer dan vijf (5) achtereenvolgende werkdagen diens werkzaamheden onder
de Overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van arbeidsongeschiktheid, het ontbreken van de benodigde
vergunningen, verklaringen of certificaten, of andere redenen;
twijfel bestaat over de zelfstandigenstatus van Doorleenkracht, of als de feiten en omstandigheden op basis
waarvan de zelfstandigenstatus van Doorleenkracht is
vastgesteld wijzigen.
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