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I

Algemeen deel

0.

Definities

totstandkoming en/of uitvoering van een Overeenkomst of
Raamovereenkomst.
1.2

De door Leverancier gehanteerde algemene
(leverings)voorwaarden zijn niet van toepassing tussen Partijen
en zijn, voor zover vereist, hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

1.3

In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst,
de eventueel daaraan ten grondslag liggende
Raamovereenkomst, de Voorwaarden of Bijlagen bij de
Overeenkomst, geldt de volgende rangorde:
de Overeenkomst, al dan niet voortgevloeid uit de
acceptatie van een Order;
de Bijlagen;
de Raamovereenkomst;
de Voorwaarden.

2.

Totstandkoming Overeenkomst

2.1

Overeenkomsten tussen Uniper en Leverancier komen tot
stand door acceptatie van de Order. Een Order wordt in ieder
geval geacht te zijn geaccepteerd:
Als Leverancier de Order heeft aanvaard;
Zodra Leverancier uitvoering geeft aan de Order en/of zich
anderszins gedraagt als ware de Order geaccepteerd;
Als Leverancier de Order niet binnen drie werkdagen na
ontvangst nadrukkelijk schriftelijk heeft geweigerd of
anderszins aan de daartoe bevoegde persoon van Uniper
schriftelijk heeft aangegeven de inhoud van Order niet te
accepteren;
Met de schriftelijke aanvaarding door een daartoe
bevoegde medewerker van Uniper van een aanbod door
Leverancier;
Indien een Order volgt op het aanbod door Leverancier, op
het moment van verzending van de Order door Uniper.

2.2

Indien de inhoud van de Order en de inhoud van de bevestiging
daarvan door Leverancier van elkaar afwijken, prevaleert de
inhoud van de Order.

2.3

Indien Leverancier aanvangt met het leveren van Prestaties
zonder Overeenkomst, geschiedt dit voor eigen rekening en
risico van Leverancier.

“Partij(en)”: Uniper en/of Leverancier, een en ander afhankelijk
van de context;

2.4

“Prestatie”: de door Leverancier te verrichten prestatie
conform de Overeenkomst, waaronder (i) (Aflevering en/of
Oplevering van) de gekochte Goederen en/of (ii) de uitvoering
van Diensten (waaronder (a) de uitvoering van projecten en (b)
de werkzaamheden die worden uitgevoerd door Inleenkrachten
als bedoeld onder deel D van de Voorwaarden);

Uniper is in geval van een Raamovereenkomst uitsluitend
gebonden aan een Overeenkomst indien de Order,
wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, is verstuurd
door de daartoe bevoegde perso(o)n(en) van Uniper.

3.

Fatale termijnen

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
“Aflevering”: het stellen van de Goederen in bezit van Uniper ;
“Bijlagen”: de bij de Overeenkomst horende documenten die
een onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst,
waaronder in ieder geval de Uniper Veiligheidsvoorschriften;
“Diensten”: de op grond van de Overeenkomst door
Leverancier te verrichten werkzaamheden; “Uniper”: Uniper
Benelux N.V. en/of een onderneming die behoort tot dezelfde
groep als Uniper Benelux N.V. in de zin van artikel 24b BW,
waaronder een dochtermaatschappij van Uniper Benelux N.V.,
als de wederpartij van Leverancier;
“Goederen”: de conform de Overeenkomst door Leverancier
te verkopen en leveren roerende zaken;
“Leverancier”: de leverancier van Uniper zoals vermeld in de
Order of Overeenkomst, handelend in de uitoefening van bedrijf
of beroep;
“Oplevering”: het conform de Overeenkomst door Leverancier
volledig bedrijfsvaardig opstellen van de te leveren Goederen,
inclusief de daartoe benodigde montage en installatie, dan
wel– bij Diensten – de afronding van de Prestatie zodanig dat
de in de Overeenkomst vastgelegde Prestaties (de volledige
nakoming van inspanningsverbintenissen hieronder begrepen)
zijn behaald of geleverd;
“Order”: de schriftelijke bestelling van een Prestatie door
Uniper, hetzij als eenmalige bestelling, hetzij als afroep van
bestellingen onder een Raamovereenkomst, inclusief de
Voorwaarden en Bijlagen;
“Overeenkomst”: een Order welke is geaccepteerd
overeenkomstig het gestelde in artikel 2, al dan niet op grond
van een Raamovereenkomst, dan wel een aanbod gedaan door
Leverancier welk aanbod door Uniper is aanvaard op de wijze
zoals gesteld in artikel 2, inclusief de Voorwaarden en Bijlagen;

De in de Overeenkomst vermelde termijnen en data voor de
nakoming van verbintenissen uit de Overeenkomst door
Leverancier zijn fatale termijnen respectievelijk data. Het enkel
overschrijden door Leverancier van die termijn, respectievelijk
datum brengt Leverancier in verzuim, zonder dat daartoe een
ingebrekestelling is vereist.

“Raamovereenkomst”: een Overeenkomst waarin Partijen
condities en voorwaarden zijn overeengekomen die van
toepassing zullen zijn op meerdere Orders, inclusief de
Voorwaarden en Bijlagen;
“ Veiligheidsvoorschriften”: alle meest recente, algemeen en
op de betreffende locatie geldende voorschriften die zijn
bedoeld om de veiligheid van personen en zaken te
waarborgen. De Veiligheidsvoorschriften zijn beschikbaar via
https://benelux.uniper.energy/ en worden desgevraagd
kosteloos in schriftelijke vorm verstrekt. Het staat Uniper vrij de
Veiligheidsvoorschriften van tijd tot tijd aan te passen.

4.

Aflevering, Oplevering, eigendom en risico

4.1

Tenzij anders overeengekomen, vindt de Aflevering van de
Goederen plaats op grond van DDP conform de op het moment
van de Aflevering geldende versie van de Incoterms en op het
door Uniper schriftelijk opgegeven adres en binnen de in de
Overeenkomst bepaalde termijn conform de daarin bepaalde
afleveringsspecificaties, met dien verstande dat het risico van
de Goederen eerst op Uniper overgaat overeenkomstig het
bepaalde in artikel 4.5. Uniper kan te allen tijde de Aflevering
weigeren indien niet is voldaan aan het hiervoor bepaalde.

4.2

De Oplevering dient te geschieden op het door Uniper
aangegeven tijdstip en locatie.

“Voorwaarden”: de onderhavige algemene
inkoopvoorwaarden.

1.

Toepasselijkheid

1.1

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere
(rechts)handeling direct of indirect verband houdende met de
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4.3

Uniper is te allen tijde gerechtigd de specificaties van Aflevering
en/of Oplevering te wijzigen, welke gewijzigde specificaties
alsdan door Leverancier zullen worden opgevolgd zonder dat
Uniper daartoe additionele kosten verschuldigd is.

4.4

Nadat leverancier de Diensten ten behoeve van de Prestatie
gereed heeft gemeld, beoordeelt Uniper of en zo ja, wanneer
Oplevering kan plaatsvinden. Op eerste verzoek van Uniper zal
Leverancier een door beide partijen te ondertekenen
opleveringsrapport opstellen. Eerst na schriftelijke bevestiging
door Uniper dat Oplevering heeft plaatsgevonden, is de
Oplevering definitief en, voor zover dit niet het geval is, wordt in
het opleveringsrapport vermeld welke werkzaamheden of
leveranties van Goederen nog dienen te worden uitgevoerd,
een en ander zonder gevolgen voor de overeengekomen datum
van Oplevering.

4.5 Goederen komen eerst voor rekening en risico van Uniper nadat
Aflevering of indien Oplevering is overeengekomen, Oplevering
heeft plaatsgevonden.
4.6 Leverancier is, zonder dat daartoe een aanmaning noodzakelijk
is, onmiddellijk een boete verschuldigd ten bedrage van 5%
(met een minimum van € 200,=) van de prijs van de betreffende
Prestatie voor iedere kalenderdag dat overeengekomen datum
van Aflevering dan wel Oplevering wordt overschreden door
niet, niet-tijdige of niet-volledige Aflevering respectievelijk
Oplevering van de Goederen of Oplevering van de Prestatie.
Onverminderd de verschuldigdheid van deze boete is
Leverancier onverminderd tot nakoming van de Overeenkomst
gehouden en is Uniper gerechtigd de Overeenkomst te
beëindigen en volledige schadevergoeding te vorderen.
Indien de Aflevering of Oplevering blijvend onmogelijk is
geworden, is de hierboven genoemde boete gelijk aan 100%
van de prijs van de betreffende Prestatie en onmiddellijk in haar
geheel door Leverancier verschuldigd.

5.

Conformiteit, kwaliteit van de Prestatie, garantie,
duurzaamheid

5.1

Leverancier garandeert dat de Prestatie:
vrij is van fouten en gebreken;
voldoet aan de beschrijving en de specificaties zoals
neergelegd in de Overeenkomst, de Order en/of de
Raamovereenkomst;
voldoet aan alle (branche-)gebruikelijke en relevante c.q.
van toepassing zijnde Europese en Nederlandse (kwaliteitsen veiligheids)normen en aan alle geldende wet- en
regelgeving;
in overeenstemming is met het tijdschema en/of
uitvoeringsschema zoals neergelegd in de Overeenkomst;
geen fabricage-, materiaal- of ontwerpfouten of andere
gebreken bevat een en ander mede zoals bedoeld in artikel
6:186 BW en, voor zover van toepassing, artikel 7:17 leden
2 t/m 4 BW;
geschikt is voor het door Uniper beoogde gebruik;
in overeenstemming is met alle toestemmingen,
ontheffingen en vergunningen die noodzakelijk zijn voor de
Aflevering, Oplevering, plaatsing, ingebruikneming en
(blijvende) werking;
indien overeengekomen, op volledig juiste en vakkundige
wijze wordt gemonteerd, geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en
ingeregeld;
onbezwaard is, vrij van eigendomsvoorbehoud en vrij van
(andere) rechten van derden; en
compleet wordt aangeleverd, met bijvoeging van onder
meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken,
gereedschappen en reservedelen.

5.2

In aanvulling op artikel 5.1 is het gestelde in artikelen 7:17 en
7:18 BW van toepassing op de Overeenkomst.
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5.4

Leverancier dient tijdig en uiterlijk ten tijde van de Aflevering dan
wel Oplevering, conform de Overeenkomst, alle informatie,
certificaten, instructieboeken en onderhoudsvoorschriften
betreffende de Prestatie, die Uniper nodig heeft of zou kunnen
hebben voor een goed gebruik en/of goede werking van de
Prestatie kosteloos aan Uniper beschikbaar te stellen in de
Nederlandse taal.

5.5

Leverancier dient, zonder daartoe kosten in rekening te
brengen, tevens het bedienings- en onderhoudsonderricht aan
personeel van Uniper te geven, zodanig dat Uniper personeel
zelfstandig in staat is de Goederen c.q. Prestatie na Aflevering
c.q. Oplevering te bedienen en/of onderhoud te verrichten.
Uniper is vrij in het gebruik van de hierbij gebruikte
documentatie evenals de in artikellid 5.4 bedoelde
documentatie, waaronder mede begrepen het vermenigvuldigen
daarvan voor eigen gebruik.

5.6

Leverancier is volledig verantwoordelijk voor het bewaken van
de voortgang in de uitvoering van een Overeenkomst. Op
eerste verzoek van Uniper is Leverancier steeds gehouden
voortgangsrapportages toe te zenden.

5.7

Indien geen afwijkende garantieperiode in de Overeenkomst is
vermeld, geldt een garantieperiode van 60 (zestig) maanden die
ingaat één dag na de datum van Aflevering dan wel één dag na
de datum van Oplevering. Voor Goederen en/of onderdelen
daarvan, die niet aan de Overeenkomst beantwoorden en
daardoor gewijzigd, respectievelijk hersteld, respectievelijk
vervangen moeten worden, zal voornoemde garantieperiode
op bedoelde Goederen, en als het een separaat onderdeel
betreft, op het betreffende onderdeel en de installatie ervan,
opnieuw aanvangen vanaf het moment van Aflevering of
Oplevering van de wijziging, respectievelijk de vervanging,
respectievelijk het herstel.

5.8

Uniper heeft het recht om in spoedeisende situaties, dan wel
ingeval Leverancier ondanks schriftelijke aanmaning niet aan
zijn verplichtingen voldoet, zelf het gebrek in de Prestatie te
(doen) verhelpen op kosten van Leverancier, zonder dat
hiermee afbreuk wordt gedaan aan de verplichtingen van
Leverancier. In gevallen waarin redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar
behoren de verplichtingen uit de Overeenkomst kan of zal
nakomen, zal Leverancier op eerste verzoek van Uniper de
uitvoering van de Overeenkomst voor zijn rekening en risico,
geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt en zal Leverancier
dit verzoek onmiddellijk en volledig opvolgen. Een en ander
ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst en de overige bepalingen in deze Voorwaarden.

5.9

Leverancier garandeert dat hij gedurende een periode van
minimaal 10 (tien) jaar na datum Aflevering c.q. Oplevering
dan wel indien de verwachte levensduur van de Prestatie
langer is, tot 1 (één) jaar na de verwachte levensduur van de
Prestatie, (reserve) onderdelen ter zake van de Prestatie zal
kunnen naleveren.

5.10 De verplichtingen van Leverancier uit hoofde van dit artikel doen
geen afbreuk aan het bestaan of de inhoud van de overige rechten
die Uniper op grond van de wet kan doen gelden in geval van
niet nakoming door Leverancier.

6.

Garanties met betrekking tot beschikbaar gestelde
personen, hulppersonen, derden

6.1

Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst
gebruik te maken van de diensten van derden, mits met
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Uniper .

6.2

Onverminderd de toepasselijkheid van wettelijke vereisten
aangaande hulppersonen, garandeert Leverancier dat
gedurende de gehele duur van de Overeenkomst de door
Leverancier in de arm genomen medewerkers (inclusief
3

personen welke geen arbeidsovereenkomst met Leverancier
hebben) die onder verantwoordelijkheid van Leverancier
werken:
de Nederlandse en Engelse taal zowel schriftelijk als
mondeling machtig zijn;
beschikken over alle toestemmingen, ontheffingen en
vergunningen die van overheidswege nodig zijn ter
uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en zal
op eerste verzoek van Uniper alle documentatie hieromtrent
aan Uniper ter controle in (digitale) kopie ter beschikking
stellen;
over voldoende expertise en professionaliteit als nodig is
beschikken om op een hoogwaardige manier uitvoering te
(kunnen) geven aan de Overeenkomst;
de bij Uniper geldende bedrijfsvoorschriften op het gebied
van veiligheid, gezondheid en milieu strikt in acht zullen
nemen. Leverancier, zijn personeel en door hem
ingeschakelde derden zijn voor eigen rekening en risico
verplicht de Uniper Veiligheidsvoorschriften strikt na te
leven. Medewerkers van Leverancier die de
Veiligheidsvoorschriften niet volledig (willen of kunnen)
naleven, dienen op eerste verzoek van Uniper hun
werkzaamheden voor Uniper te staken.
6.3

6.4

Indien een medewerker niet beschikt over de nodige
vergunningen voor het verrichten van werkzaamheden, mag hij
geen werkzaamheden verrichten ten behoeve van Uniper en
is Leverancier verplicht om per direct een vervanger aan te
stellen. Leverancier vrijwaart Uniper tegen schade, boetes en
kosten die ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in
strijd met deze bepaling.
Leverancier garandeert dat:
bedrijven, die voor de uitvoering van de Overeenkomst
direct of indirecte arbeids- krachten aan Leverancier ter
beschikking hebben gesteld, zijn geregistreerd overeenkomstig het daarvoor geldende wetgeving; en
Leverancier steeds uit eigen beweging aantoonbaar hiertoe
de geëigende, registers zal raadplegen. Het gestelde in
artikel 6.3 laatste zin, is van overeenkomstige toepassing.

6.5

Leverancier is er verantwoordelijk voor dat (a) alle personen
die hij te werk stelt een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen
zodra zij op locatie werkzaamheden ten behoeve van Uniper
verrichten en ( b ) z i j dit op eerste verzoek van daartoe door
Uniper aangewezen personen zullen tonen.

6.6

Aan personen, in dienst van Leverancier of door Leverancier bij
het werk betrokken, waartegen Uniper gegronde bezwaren
heeft, kan Uniper de toegang tot haar terreinen ontzeg gen, in
welk geval Leverancier direct die personen dient te vervangen,
zonder dat Uniper hiermee in verzuim komt en zonder dat
Uniper daartoe enige additionele vergoeding verschuldigd is.

6.8

Leverancier vrijwaart Uniper voor aanspraken van de
bevoegde uitvoeringsinstantie voor sociale verzekeringen of de
Belastingdienst in verband met de betaling door Leverancier of
diens onderaannemers van loonbelasting, premies
volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die
verschuldigd zijn of worden in verband met de Prestatie.
Uniper is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelasting en
premies van de in te houden op de aan de Leverancier
verschuldigde vergoeding en rechtstreeks aan bedoelde
instantie en/of de Belastingdienst te voldoen.

6.9

Leverancier is in het voorkomende geval verplicht het daarmee
houdende gedeelte van facturen van zijn onderaannemers
uitsluitend te storten op geblokkeerde (G-) rekeningen van zijn
onderaannemers zoals omschreven in artikel 10 dan wel –
indien dat tussen hen is overeengekomen – direct aan de
betreffende uitvoeringsinstantie voor Sociale Verzekeringen dan
wel de Belastingdienst. Leverancier zal er op toezien dat de
onderaannemers hun onderaannemers op een zelfde wijze
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zullen betalen. Leverancier vrijwaart Uniper tegen elke
vordering of heffing van overheidswege indien niet aan deze
verplichting wordt voldaan.
6.10 Uniper heeft in het voorkomende geval te allen tijde het recht de
door Leverancier ter zake van de met betrekking tot Prestatie
verrichte werkzaamheden verschuldigde BTW, loonbelasting,
premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen
aan Leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde
(G-) rekening zoals omschreven in artikel 10.

7.

Wijzigingen, meer- en minderwerk

7.1

Uniper is te allen tijde gerechtigd in de specificaties van de
Prestatie wijzigingen aan te brengen, zulks in de ruimste zin des
woords, wanneer Uniper dit voor een verduidelijking van de
omschrijving van de Prestatie nodig acht. Dergelijke
veranderingen, toevoegingen en/of weglatingen zullen door
Uniper in schriftelijke vorm worden kenbaar gemaakt. Zij worden
geacht deel uit te maken van de Overeenkomst en geen
meerwerk op te leveren tenzij Leverancier binnen 5 (vijf)
werkdagen na ontvangst daartegen schriftelijk bezwaar

7.2

Indien Leverancier schriftelijk bezwaar maakt zoals gesteld
onder artikel 7.1, stelt Leverancier Uniper onmiddellijk en
schriftelijk op de hoogte van de prijs en levertijd van het
resulterende meer- of minderwerk, waarbij Leverancier
gehouden is alleen redelijke wijzigingen in prijs en levertijd toe
te passen.

7.3

Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het
oordeel van Uniper onredelijk zijn heeft Uniper het recht de
Overeenkomst te beeindigen zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.

7.4

Meerwerk zal door Leverancier niet eerder dan na schriftelijke
opdracht van Uniper worden uitgevoerd en gefactureerd.
Leverancier is zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van
Uniper niet gerechtigd af te wijken van de overeengekomen
prijzen.

7.5

Uniper is gerechtigd de vergoeding voor het meerwerk te
voldoen door bijbetaling op de laatste betalingstermijn dan wel
te verrekenen met eventueel minderwerk. Het minder werk mag
door Uniper worden verrekend door inhouding op de
eerstvolgende (deel)betaling van de overeengekomen prijs.

8.

Hulpmiddelen

8.1

Leverancier dient alle gegevens en bescheiden die Leverancier
nodig denkt te hebben voor het correct uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig, doch uiterlijk bij het aangaan van de
Overeenkomst, schriftelijk aan Uniper te melden, bij gebreke
waarvan Uniper niet kan worden tegengeworpen de benodigde
gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet volledig ter
beschikking te hebben gesteld en Leverancier zich op die grond
niet kan beroepen ter rechtvaardiging van een niet, niet tijdige
of niet volledige Aflevering en/of Oplevering.

8.2

Door Uniper ter beschikking gestelde dan wel voor rekening
van Uniper door Leverancier aangeschafte of vervaardigde
materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en
overige hulpmiddelen blijven eigendom van Uniper c.q. worden
eigendom van Uniper op het moment van aanschaf of
vervaardiging door Leverancier.

8.3

Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde
hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van Uniper
(conform een door Leverancier aan Uniper ter beschikking te
stellen inventarisatielijst), deze in goede staat te houden en voor
zijn rekening te verzekeren tegen alle risico’s zolang
Leverancier die hulpmiddelen onder zich heeft.

8.4

Hulpmiddelen worden op eerste verzoek van Uniper ter
goedkeuring aan Uniper voorgelegd en/of aan Uniper ter
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beschikking gesteld maar in ieder geval uiterlijk bij de
Aflevering c.q. Oplevering waarop de hulpmiddelen betrekking
hebben.
8.5

Verandering aan of afwijking van de door of aan Uniper ter
beschikking gestelde of goed- gekeurde hulpmiddelen is slechts
toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
Uniper.

8.6

Leverancier zal de hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of
in verband met enig ander doel dan de Prestatie.

9.

Prijzen

9.1

De prijzen zijn gesteld in euro’s en zijn exclusief BTW maar
inclusief alle kosten van verzekeringen en eventueel door
enige overheid te heffen rechten en belastingen en zijn vast
voor de duur van de Overeenkomst c.q. Raamovereenkomst.
De in de Overeenkomst vermelde prijs of prijzen
(eenheidsprijzen/uurtarieven) omvat(ten) alle kosten van
Leverancier of derden in verband met de uitvoering van de
Prestatie, waaronder onder meer risico-opslag, winst,
transportkosten, administratiekosten en verpakkingskosten.

10. Betaling
10.1 Uniper zal een factuur of facturen met betrekking tot een
geleverde Prestatie betalen op de laatstgelegen datum van (a)
60 dagen na ontvangst van de factuur of (b) 60 dagen na
Aflevering of Oplevering van de betreffende Prestatie. Een
factuur is uitsluitend betaalbaar indien deze deugdelijk is
gespecificeerd in overeenstemming met de daarvoor geldende
specificaties in de Overeenkomst.
10.2 Uniper is gerechtigd aan Leverancier verschuldigde bedragen te
verrekenen met eventuele bedongen kortingen, boetes en/of
overige vorderingen die Uniper, of een van de aan haar
gelieerde ondernemingen heeft op Leverancier of aan
Leverancier gelieerde ondernemingen, ongeacht of deze
vorderingen opeisbaar zijn en/of op eenvoudige wijze (in
rechte) zijn vast te stellen. Leverancier mag geen beroep doen op
verrekening en/of opschorting van betaling of van de Prestatie.
10.3 Betaling door Uniper houdt op geen enkele wijze afstand van
recht in. Indien Uniper binnen een redelijke termijn na betaling
de Prestatie geheel of gedeeltelijk afkeurt zal Leverancier,
binnen 2 weken na ontvangst van een daartoe een schriftelijke
mededeling, de aan hem verrichte betalingen voor de
afgekeurde Prestatie aan Uniper terugbetalen.
10.4 Indien de factuur geen of een onvolledig gedocumenteerde
uitsplitsing toont van de (loonsom van) Prestaties die betrekking
hebben op aanneming of uitlening van personeel enerzijds en
overige Prestaties zoals levering van Goederen anderzijds en
BTW, is Uniper in ieder geval gerechtigd een in redelijkheid te
bepalen percentage van het factuur bedrag naar haar
goeddunken te betalen:
door overmaking naar de G-rekening van Leverancier,
waarbij Leverancier verplicht is een volledig rechtsgeldige
G-rekeningovereenkomst te hebben gesloten, bij gebreke
waarvan Uniper gerechtigd is haar betalingen op te
schorten; en/of
door rechtstreekse afdracht aan de instantie die tot inning
van omzetbelasting, loonbelasting en/of premies sociale
verzekeringen bevoegd is.
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11. Geheimhouding
11.1 Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de
Overeenkomst en/of Raamovereenkomst evenals overige
mondelinge en schriftelijke informatie, in welke vorm dan ook,
die in het kader van de Overeenkomst door of namens Uniper
aan haar wordt verstrekt of waarvan Leverancier wetenschap
krijgt, voldoende beveiligd opslaan en geheim houden en
zonder schriftelijke toestemming van Uniper niets daaromtrent
openbaar maken of verstrekken aan derden (niet zijnde zijn
werknemers of daarmee gelijk te stellen inhuurkrachten).
Leverancier zal eenzelfde als bovengenoemde
geheimhoudingsplicht opleggen aan door hem ingeschakelde
werknemers en daarmee gelijk te stellen inhuurkrachten en
garandeert jegens Uniper dat zij houden zich aan bedoelde
geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht duurt voort
36 maanden nadat de Overeenkomst is geeindigd, om welke
reden dan ook.
11.2 In het geval Leverancier zijn geheimhoudingsverplichting
schendt, verbeurt hij aan Uniper een direct opeisbare boete van
€ 25.000,-, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist
en onverminderd het recht van Uniper om de daadwerkelijk
door haar geleden schade op Leverancier te verhalen.

12. Overdracht rechten en verplichtingen
12.1 Uniper is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst vrijelijk en zonder voorafgaande toestemming
van Leverancier noodzakelijk is, over te dragen aan de aan
haar gelieerde ondernemingen.
12.2 Leverancier is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die
voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen noch er een beperkt
recht in de zin van artikel 3:8 BW op te vestigen.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 In aanvulling op haar wettelijke en contractuele
aansprakelijkheden, vrijwaart Leverancier Uniper, haar
personeel en (ingehuurde) medewerkers daaronder begrepen,
tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden die
in enig verband staan met de uitvoering van zijn verplichtingen
die voortvloeien uit de Overeenkomst. Indien Uniper schade lijdt
als gevolg van aanspraken van derden, zal Leverancier de door
Uniper gestelde schade op eerste verzoek volledig vergoeden,
behoudens tegenbewijs van Leverancier ten aanzien van de
omvang van de schade.
13.2 Uniper is nimmer aansprakelijk voor schade die Leverancier lijdt
in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Mocht in
rechte komen vast te staan dat Uniper desondanks gehouden
zou zijn tot het vergoeden van enige schade, uit welke hoofde
dan ook, dan is de totale schadevergoedingsplicht van Uniper
over de gehele duur van de Overeenkomst waarmee de schade
verband houdt, beperkt tot het vergoeden van
vermogensschade met een maximum van 50% van de waarde
van de betreffende Overeenkomst.

14. Verzekering
14.1 Leverancier is gehouden zorg te dragen voor de afsluiting van
een afdoende bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering ter
afdekking van risico’s en schaden die samenhangen met de
uitvoering van de Overeenkomst. Deze verzekering zal
minimaal en zonder bijkomende limiteringen een verzekerd
bedrag van € 2.500.000,= per schadegeval dekken, tenzij door
Uniper, in samenhang met de uit deze en samenhangende
Overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen voor
Leverancier, een hoger verzekerd bedrag noodzakelijk wordt
geacht en Uniper dit bedrag schriftelijk aan Leverancier heeft
medegedeeld, voor welk hoger bedrag Leverancier alsdan
gehouden is voor afdoende verzekering zorg te dragen. Indien
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Leverancier consultancy verleent, meet- of designadviezen
verstrekt, engineering werkzaamheden verricht, is Leverancier
verplicht hiervoor een afdoende en adequate
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een
gerenommeerde verzekeraar.
14.2 Op eerste verzoek van Uniper overlegt Leverancier terstond
een gewaarmerkt afschrift van zijn verzekeringspolis(sen) en de
bewijzen van premiebetaling van de in de polis(sen) vermelde
verzekeringen. Leverancier informeert Uniper steeds onverwijld
over belangrijke wijzigingen in de verzekeringspolissen.
Leverancier dient dit schriftelijk aan Uniper door te geven en
uiterlijk 30 dagen voor de desbetreffende wijziging en/of
beëindiging van de polis plaatsvindt.
14.3 Indien Leverancier in verband met een eventuele toekomstige
aansprakelijkheid jegens Uniper aanspraak op een uitkering
krachtens een verzekeringsovereenkomst kan maken, dient
Leverancier voor aanvang van (zijn werkzaamheden in verband
met) de Prestatie ervoor zorg te dragen dat deze uitkering
rechtstreeks aan Uniper of diens verzekeraar geschiedt.
Daartoe kan Uniper verlangen dat:
(a) Leverancier de verzekeringsovereenkomst ten behoeve
van Uniper afsluit; of
(b) Leverancier een eventuele aanspraak aan Uniper of diens
verzekeraar overdraagt; zulks ter keuze van Uniper.
Leverancier verstrekt aan Uniper hierbij onherroepelijke
volmacht teneinde te bewerkstelligen dat een schade-uitkering
rechtstreeks aan Uniper of diens verzekeraar geschiedt.
14.4 Een eventuele uitkering aan Uniper op grond van een door
Leverancier gesloten verzekeringsovereenkomst laat de
vorderingen tot schadevergoeding van Uniper op Leverancier,
voor zover deze de uitkering overtreffen, onverlet.
14.5 Bij schade is Leverancier verplicht om Uniper direct op de
hoogte te stellen, uiterlijk binnen 24 uur nadat het
schadevoorval zich heeft voorgedaan. Leverancier geeft alle
medewerking en verstrekt, indien nodig, alle toegang aan
Uniper bij afwikkeling van schades.

15. Overmacht
15.1 Indien Leverancier als gevolg van overmacht blijvend niet in
staat is zijn verplichtingen na te komen, dan is Uniper slechts
gehouden tot betaling van de tot op dat moment geleverde
Prestatie, tenzij deze deelprestatie redelijkerwijs geen voordeel
biedt aan Uniper, in welk geval Uniper tot geen enkele betaling
gehouden is. Onder overmacht wordt uitsluitend verstaan van
buiten komend onheil, zoals natuurrampen, mobilisatie en/of
(burger-)oorlog, voor zover de gevolgen hiervan voor
Leverancier redelijkerwijs niet te vermijden waren. In ieder
geval wordt niet als overmacht beschouwd: ongeoorloofde
toegang tot of overbelasting van computersystemen en
netwerken, gebrek aan personeel, economische
omstandigheden, ziekte van personeel, stakingen, verlate
aanlevering of ongeschiktheid van materialen,
transportproblemen en tekortkomingen van door Leverancier
ingeschakelde derden of toeleveranciers ongeacht of deze
tekortkomingen toerekenbaar zijn.
15.2 Leverancier dient een situatie van overmacht, of een dreiging
van een situatie van overmacht, terstond schriftelijk mee te
delen aan Uniper, onder vermelding van de door hem genomen
en te nemen maatregelen. Tevens zal Leverancier Uniper
regelmatig, doch minstens eenmaal per werkweek, op de
hoogte houden van de de verwachte duur van de
overmachtsituatiee en de voortgang van de maatregelen. Indien
het bepaalde in dit lid niet door Leverancier wordt opgevolgd,
komt hem jegens Uniper geen beroep toe op overmacht.
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15.3 Indien Leverancier gedurende een periode van 10
kalenderdagen ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de Overeenkomst niet kan nakomen of zodra
op voorhand redelijkerwijs vast is komen te staan dat de
overmachtperiode minimaal 10 kalenderdagen zal aanhouden,
heeft Uniper het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen, zonder
dat daartoe voor Leverancier enig recht op schadevergoeding
en/of aanvullende betaling zal ontstaan jegens Uniper.

16. Intellectueel eigendomsrechten
16.1 Indien en voor zover op de Prestatie intellectueel
eigendomsrechten van Leverancier rusten, verleent
Leverancier Uniper hierbij, kosteloos, een wereldwijde en
eeuwigdurend gebruiksrecht met betrekking tot bedoelde
eigendomsrechten, inclusief het recht een of meerdere
sublicenties te verlenen.
16.2 Leverancier draagt hierbij over aan Uniper, vrij en
onbezwaard, alle intellectueel eigendomsrechten die direct of
indirect ontstaan uit het ontwikkelen van en/of leveren van de
Prestatie, welke overdracht terstond na het ontstaan van die
rechten door Uniper reeds nu voor alsdan wordt geacht te zijn
is aanvaard. Voor zover nodig verleent Leverancier Uniper
hierbij een onherroepelijke volmacht om uit naam van
Leverancier alle (rechts)handelingen te verrichten die
noodzakelijk zijn voor het overdragen van voornoemde
intellectueel eigendomsrechten. Voor zover vereist verleent
Uniper vervolgens aan Leverancier een gebruikrecht op de
aldus aan haar overgedragen eigendomrechten, uitsluitend voor
het doel de Prestatie te leveren. Leverancier doet afstand van
enige persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25
Auteurswet. Mocht de rechthebbende van
persoonlijkheidsrechten een ander zijn dan Leverancier, dan
staat leverancier ervoor in dat deze maker afstand doet van zijn
persoonlijkheidsrechten.
16.3 Leverancier garandeert dat noch de Prestatie, noch het gebruik
van de daaraan gerelateerde documentatie, inbreuk maakt op
enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Leverancier
vrijwaart Uniper voor alle kosten, die voortvloeiende uit de
vordering wegens inbreuk, dan wel enige inbreuk zelf,
waaronder begrepen doch niet beperkt tot schaden, boetes,
gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten en kosten van
juridische bijstand. In het geval van een inbreuk zal
Leverancier:
de feitelijke verdediging van Uniper verzorgen in en buiten
rechte, tenzij Uniper anders besluiten
ervoor instaan dat de bedrijfsactiviteiten van Uniper niet
worden onderbroken of verstoord, dan wel zal Leverancier
Uniper vrijwaren voor alle kosten en/of schade indien dit
toch zou gebeuren.
16.4 Het is Leverancier verboden het merk Uniper te gebruiken in
beeld, logo en geschrift zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Uniper. Ingeval Uniper eerder gegeven
toestemmingen intrekt, zal Leverancier deze uitingen binnen 2
(twee) weken verwijderen van de diverse dragers.

17. Beëindiging door opzegging of ontbinding
17.1 Uniper heeft te allen tijde de bevoegdheid een Overeenkomst
tussentijds geheel of gedeeltelijk op te zeggen tegen een door
Uniper te bepalen datum. Leverancier zal onmiddellijk na
ontvangst van de schriftelijke opzegging, de uitvoering van de
Overeenkomst staken, tenzij Uniper schriftelijk anders aangeeft.
Uniper is in geval van een dergelijke opzegging uitsluitend
gehouden te vergoeden die kosten die rechtstreeks verband
houden met de stand van uitvoering van de werkzaamheden.
Bedoelde vergoeding zal echter nooit hoger zijn dan datgene
wat Uniper aan Leverancier verschuldigd zou zijn geweest bij
normale vervulling van de opgezegde Overeenkomst over een
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periode van maximaal twee maanden volgende op de datum
van opzegging.
17.2 Leverancier is in geval zonder voorafgaande ingebrekestelling
direct in verzuim ingeval van (een aanvraag van) zijn
faillissement of surseance van betaling en in geval van een
(gedeeltelijke) bedrijfsstillegging, liquidatie of overname of enige
daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van
Leverancier. Uniper heeft in voornoemde gevallen het recht de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door
middel van buitengerechtelijke ontbinding, dan wel opzegging,
een en ander naar de keuze van Uniper en zonder dat Uniper tot
enige (schade)vergoeding terzake is gehouden.
17.3 Alle vorderingen die Uniper jegens Leverancier heeft of die nog
ontstaan terzake van de periode tot aan het moment van einde
van de Overeenkomst zullen terstond en ten volle opeisbaar
zijn.
17.4 Bij het eindigen van de Overeenkomst, om welke reden dan
ook, zal Leverancier binnen 30 (dertig) dagen op eigen kosten
alle documenten en materialen van Uniper die hij in zijn bezit
heeft aan Uniper retourneren. Bij schending van deze
verplichting is Leverancier aan Uniper een direct opeisbare
boete verschuldigd van € 5.000,= alsmede een direct opeisbare
boete van € 1.000,= voor elke dag dat deze overtreding
voortduurt, onverminderd het recht van Uniper tot vergoeding
van de schade voor zover deze meer beloopt dan de boete.
17.5 Bij het (be)eindigen van een Overeenkomst, om welke reden
dan ook, zal Leverancier steeds kosteloos meewerken aan een
geruisloze overdracht van werkzaamheden, hulpmiddelen en
materialen, waaronder begrepen de meest recente versies van
data en databestanden die zijn ontstaan in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst, aan Uniper dan wel een door
Uniper aangewezen derde leverancier.

18. Wijziging Voorwaarden
Uniper is gerechtigd te allen tijde eenzijdig deze Voorwaarden
te wijzigen, welke wijziging van kracht zal worden na afloop
van een termijn van 30 (dertig) werkdagen na bekendmaking
van de voorgenomen wijziging op de website van Uniper dan
wel eerder door middel van schriftelijke berichtgeving daarvan
aan Leverancier. Indien Leverancier een wijziging in deze
voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop
de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst
opzeggen door middel van een schriftelijke berichtgeving aan
Uniper tegen deze datum, doch uitsluitend indien en voor
zover de wijziging in het licht van de Overeenkomst zodanig
materieel is dat een opzegging gerechtvaardigd is. Indien
Uniper voorts schriftelijk aan Leverancier bericht afstand te
doen van de betreffende wijziging van de Voorwaarden dan
wordt de opzegging van Leverancier geacht te zijn herroepen,
althans is deze opzegging anderszins krachteloos geworden.

19. Kredietwaardigheid Leverancier
Leverancier zal Uniper te allen tijde desgevraagd vóór en
tijdens de looptijd van de Overeenkomst de benodigde
informatie verstrekken over zijn kredietwaardigheid. Indien
hierdoor gerede twijfel ontstaat omtrent tijdige en correcte
nakoming van de verplichtingen van Leverancier uit de
Overeenkomst en/of indien sprake is van een niet tijdige of niet
behoorlijke nakoming door Leverancier, is Uniper gerechtigd
(aanvullende) zekerheden te verlangen en dient Leverancier op
eerste verzoek van en ter goedkeuring door Uniper onverwijld
de verzochte zekerheden te verstrekken. Schending van deze
verplichting door Leverancier geeft Uniper het recht de
Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beeindigen
onverminderd het recht van Uniper op schadevergoeding.

20. Veiligheid en Milieu
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20.1 Leverancier, zijn werknemers en door Leverancier
ingeschakelde derden zullen zowel de geldende wettelijke
regelingen alsmede de door Uniper gehanteerde voorschriften
inzake milieu gezondheid en veiligheid strikt naleven.
Leverancier zal op eerste verzoek van en naar genoegen van
Uniper bedoelde naleving voldoende onderbouwd aantonen,
onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de
Leverancier hiervoor.
20.2 Onverminderd eventuele specifieke afspraken hieromtrent
streeft de Leverancier er aantoonbaar naar de Prestatie, de
Aflevering, Oplevering verpakking en transport zo
milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren.
20.3 Onverminderd andere vermeldingen, al dan niet als onderdeel
van de Overeenkomst, zal Leverancier Uniper separaat
informeren over negatieve effecten van de uitvoering van de
Overeenkomst door Leverancier op het milieu, zulks in de
breedste zin des woords, maar hieronder in ieder geval
verstaan emissies en uitstroming.
20.4 Leverancier is niet gerechtigd meer materiaal op de locatie op
te slaan dan nodig is voor de onmiddellijke uitvoering van de
Overeenkomst. De door Leverancier en/of derden op de locatie
opgeslagen goederen zijn voor rekening en risico van
Leverancier. Leverancier zal dagelijks al het vuilafval, overtollige
materialen en stoffen opruimen. Indien is overeen- gekomen dat
door Uniper vergaarbakken ter beschikking worden gesteld, zal
Leverancier dagelijks het vuil, afval en overtollige materialen en
stoffen in de daarvoor bestemde vergaarbakken deponeren.

21. Wet -en regelgeving, compliance
21.1 Leverancier garandeert dat hij handelt met inachtneming van
alle van toepassing zijnde (inter)nationale wet- en regelgeving,
standaarden, normen, richtlijnen en codes in verband met het
uitvoeren van de Overeenkomst, onder meer doch niet
uitsluitend de van toepassing zijnde wet- en regelgeving ten
aanzien van milieu, arbeidskrachten, internationale handel,
zoals embargo’s, import- en export beperkingen en
sanctielijsten.
21.2 Uniper hecht groot belang aan sociale verantwoordelijkheid als
onderdeel van de ondernemingsactiviteiten. Uniper participeert
derhalve aan het “United Nations Global Compact” initiatief.
Daarnaast onderschrijft Uniper de Universal Declaration of
Human Rights of the United Nations en de Fundamental
Convention of the International Labour Organization (ILO).
Deze regelingen kunnen beschikbaar worden gesteld via
www.benelux.uniper.energy. leverancier is verplicht al deze
regelingen na te leven.
21.2 Leverancier zal uit eigen beweging nagaan of zijn
zakenpartners en medewerkers genoemd worden op de lijst
van personen, rechtspersonen, groepen en organisaties op de
lijsten behorend bij toepasselijke nationale, communautaire en
internationale anti-corruptie en anti-terrorisme wet-en
regelgeving. Leverancier zal afzien van het aangaan van
transacties met personen, rechtspersonen, groepen en
organisaties waarvan de naam en identiteit voorkomt op de
voornoemde lijsten.
21.3 Onverminderd specifieke audit bepalingen in deze
Voorwaarden is Uniper en/of een door Uniper naar eigen keuze
ingehuurde derde partij, te allen tijde gerechtigd om, waar dan
ook, controle uit te voeren op het beleid en alle toepasselijke
processen en voorzieningen op het gebied van compliance.
Onder compliance wordt in dit geval verstaan het door
Leverancier in acht nemen van door Uniper gegeven
voorschriften, wet- en regelgeving alsmede relevante
richtsnoeren, beleidsregels en aanwijzingen van bevoegde
(overheids)instanties en brancheverenigingen.

22. Bescherming persoonsgegevens
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22.1 Indien en voorzover Leverancier in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt in de zin
van de vigerende wet- en regelgeving omtrent bescherming
persoonsgegevens (‘Persoonsgegevens’) waarvoor Uniper
krachtens bedoelde wetgeving als ‘Verantwoordelijke’ wordt
aangemerkt, kwalificeert Leverancier met betrekking tot die
verwerking als ‘Bewerker’.
22.2 Leverancier garandeert dat hij:
de Persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het doel van
de Overeenkomst;
de Persoonsgegevens niet langer bewaard dan
noodzakelijk voor dat doel; en
aantoonbaar alle adequate technische en organisatorische
maatregelen neemt die nodig zijn voor een passende
beveiliging van de Persoonsgegevens tegen verlies, of
onrechtmatige verwerking, onnodige en/of verdere
verwerking.
22.3 Leverancier rapporteert Uniper onverwijld, doch in ieder geval
binnen 4 uur nadat hij er zelf kennis van heeft gekregen, over
iedere (vermoedelijke) inbreuk op de technische en/of
organisatorische beveiligingsmaatregelen van de
Persoonsgegevens die hij verwerkt of doet verwerken in het
kader van deze Overeenkomst.

24.2 Geschillen die tussen Uniper en Leverancier mochten ontstaan
zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een
oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een
oplossing komen, zijn Partijen bevoegd een geschil voor de
bevoegde rechter te Rotterdam te brengen.
24.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG,
of wijzigingen of aanvullingen daarop) is uitgesloten.

25. Slotbepalingen
25.1 Deze Voorwaarden treden in werking per 1 januari 2018.
25.2 Het verzuim van Uniper om enig recht krachtens de
Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen zal niet als een
afstand van dat recht worden beschouwd, tenzij dat uitdrukkelijk
anders wordt overeengekomen.
25.3 Vertalingen van deze Voorwaarden dienen uitsluitend ter
informatie. De tekst van de Nederlandse versie van deze
Voorwaarden is beslissend voor de uitleg.

(A)

Aanvullende inkoopvoorwaarden Uniper
betreffende de inkoop van Goederen

A0.

Toepasselijkheid

22.4 Leverancier zal zonder expliciete schriftelijke toestemming van
Verantwoordelijke, geen Persoonsgegevens (doen) doorgeven
buiten Nederland. Uniper is gerechtigd aan haar toestemming
voorwaarden te verbinden.
22.5 Leverancier sluit op eerste verzoek van Uniper een
bewerkersovereenkomst als bedoeld in de wetgeving met
betrekking tot bescherming van personsgegevens.

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke
Overeenkomst betreffende de inkoop van Goederen. In geval
van strijdigheid van bepalingen in deze aanvullende
voorwaarden en bepalingen in de artikelen 1 t/m 25 van de
Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in deze aanvullende
voorwaarden.

A1.

Aflevering van Goederen en overgang van
eigendom

A1.1

Uniper verkrijgt de eigendom van de Goederen en alle tot
de Goederen behorende onderdelen op het moment van
Aflevering van de Goederen. Voor zover rechtens vereist, zal
Leverancier een akte ter bevestiging van de
eigendomsoverdracht doen opstellen en overigens voldoen
aan de voor eigendomsoverdracht benodigde formaliteiten.
Leverancier verstrekt Uniper hierbij een onherroepelijke
volmacht om bedoelde akte namens Leverancier te
ondertekenen. In dit geval dient Leverancier tot aan het
passeren van de akte de Goederen te bewaren, te beveiligen,
te conserveren en voldoende te verzekeren en verzekerd te
houden ten gunste van Uniper.

A1.2

Leverancier zal Uniper op diens eerste verzoek in staat stellen
terreinen en/of gebouwen te betreden, opdat Uniper de
nakoming door Leverancier van zijn verplichtingen kan
controleren en zodat Uniper de Goederen kan (doen)
verwijderen indien zij Uniper dat wenselijk acht.

A1.3

Onder Aflevering van de Goederen wordt mede verstaan
levering van alle hulpmiddelen als bedoeld in artikel 8 en alle
bijbehorende documentatie, zoals onder meer tekeningen,
kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten. Tevens wordt
onder Aflevering mede iedere deellevering van Goederen
verstaan.

A1.4

Indien de Goederen verloren gaan voordat volledige
Aflevering conform de Overeen- komst heeft
plaatsgevonden, is Leverancier gehouden vervangende
Goederen te leveren, zonder dat Uniper enige kosten of
schadevergoeding is verschuldigd.

A1.5

Indien de Overeenkomst geen termijn of datum van
Aflevering bevat, geldt een redelijke termijn van uitvoering
welke niet meer zal bedragen dan 30 (dertig) werkdagen, te
rekenen vanaf het moment van de totstandkoming van de
Overeenkomst.

23. IT-security cq. informatiebeveiliging
23.1 Leverancier garandeert dat hij:
state-of-the-art en adequate technische en organisatorische
maatregelen heeft getroffen om zijn computer en
netwerken(en), indien en voor zover deze worden gebruikt
ter uitvoering van de Oveeenkomst, alsmede de Goederen
en Diensten te beveiligen tegen activiteiten waardoor de
vertrouwelijkheid, integriteit en/of de beschikbaarheid van
gegevens, computers of netwerken worden aangetast
(“Veiligheidsincidenten”);
naast bedoelde maatregelen in zijn organisatie passende
processen en procedures heeft geïmplementeerd om de
risico’s te monitoren en te beheersen met betrekking tot
Veiligheidsincidenten; en
bedoelde maatregelen, processen en procedures steeds
monitort en up-to-date houdt.
23.2 Leverancier rapporteert regelmatig over de effectiviteit van de in
het vorige artikellid bedoelde maatregelen en zal Uniper steeds
tijdig op de hoogte stellen van voorgenomen wijzigingen in de
maatregelen. Daarnaast zal leverancier op eerste verzoek van
Uniper inzage geven in bedoelde maatregelen, processen en
procedures en desgevraagd kosteloos meewerken aan een
veiligheidsaudit door of namens Uniper. Uniper zal slechts
verzoeken om een veiligheidsaudit na een reeks van
Veiligheidsincidenten, danwel een redelijke vermoedens dat er
sprake is van Veiligheidsincidenten die nadelige gevolgen
kunnen hebben voor haar eigen bedrijfsvoering.
23.3 Leverancier informeert Uniper onverwijld, doch in ieder geval
binnen 4 uur nadat hij er zelf kennis van heeft gekregen, over
ieder (vermoedelijk) Veiligheidsincident.

24. Toepasselijk Recht en Forumkeuze
24.1 De verhouding tussen partijen wordt beheerst door het
Nederlandse recht.
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A1.6

Indien Uniper, om welke reden dan ook, niet in staat is om
Goederen die gereed zijn voor Aflevering, op het
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal
Leverancier totdat Uniper in staat is de Goederen in ontvangst
te nemen,
de Goederen markeren als herkenbaar eigendom van
Uniper;
aldus afgezonderd onder zich houden en beveiligen en
alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen. Leverancier is
gerechtigd tot een redelijke, in onderling overleg te
bepalen vergoeding terzake.

A1.7

Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders schriftelijk
overeengekomen, is Leverancier niet gerechtigd in gedeelten
(af) te leveren.

A1.8

Zodra Leverancier weet, dan wel redelijkerwijs behoort te
weten dat volledige Aflevering van de Goederen niet, niet
binnen de overeengekomen (af)leveringstermijn of -datum of
niet deugdelijk kan plaatsvinden, is Leverancier verplicht
Uniper hiervan direct schriftelijk in kennis te stellen, onder
gespecificeerde opgave van redenen. Onverminderd de
overige aan Uniper toekomende rechten, zullen partijen in dat
geval onverwijld overleggen of, en zo ja, op welke wijze, de
gerezen situatie alsnog tot genoegen van Uniper kan worden
geregeld.

A1.9

Indien te leveren Goederen stoffen bevatten die gevaarlijk
(kunnen) zijn voor mens en/of milieu, dient Leverancier de
nodige informatie over de samenstelling en eigenschappen
van deze stoffen aan Uniper beschikbaar te stellen en voor
deugdelijke en in alle gevallen veilige verpakking zorg te
dragen. In geval de te leveren Goederen vezelmaterialen
(voor de toepasselijkheid van dit artikel, asbest daaronder
begrepen) bevatten, is voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van Uniper vereist voor levering van dergelijke Goederen.
Uniper is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan haar
goedkeuring.

A1.10

Voor zover een Oplevering ook Goederen betreft, geldt het
bovenstaande onverkort ook voor de Oplevering .

A2.

Verpakking en verzending

A2.1

De Goederen dienen deugdelijk en veilig te zijn verpakt en
conform voorschriften van Uniperte worden gemerkt, zodat zij
bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat
bereiken.

A2.2

Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
ondeugdelijke of onveilige verpakking. Alle verpakking
(uitgezonderd leenemballage) wordt bij de levering eigendom van Uniper. Leenemballage moet als zodanig duidelijk
door Leverancier zijn gekenmerkt.

A2.3

Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en
risico van Leverancier naar een door deze op te geven
bestemming. Afval- en emballagemateriaal dient Leverancier
na Aflevering cq Oplevering voor eigen rekening mee te
nemen.

A2.4

Uniper heeft te allen tijde het recht de
(transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van
Leverancier aan deze te retourneren. Verwerking
respectievelijk vernietiging van
(transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid
van Leverancier. Indien op verzoek van Leverancier
verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd, gebeurt dit voor rekening en risico van Leverancier.

A2.5

In geval (transport)verpakkingsmaterialen vezelmaterialen
(voor de toepasselijkheid van dit artikel, asbest daaronder
begrepen) bevatten dienen de
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(transport)verpakkingsmaterialen met de verwerkte
vezelmaterialen, de voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van Uniper te hebben. Goedkeuring kan slechts verkregen
worden nadat van een dergelijk vezelmateriaal een complete,
schriftelijke specificatie aan Uniper is verstrekt en uit die
specificatie blijkt dat de producten geen vezelmaterialen
bevatten als bepaald in categorie I en II van het hoofdstuk
omtrent voorschriften voor het werken met
kankerverwekkende stoffen en processen van het vigerende
Arbeidsomstandighedenbesluit. Voornoemde specificatie zal
dus ten minste omvatten de chemische samenstelling en de
fysische en mechanische eigenschappen. De specificatie
dient zodanig te zijn dat niet alleen de technische
geschiktheid van dergelijk vezelmateriaal in relatie tot zijn
toepassing kan worden beoordeeld, maar ook de milieu- en
gezondheidsrisico’s. Uniper is gerechtigd voorwaarden te
verbinden aan haar goedkeuring.

A3.

Keuring en aanvaarding

A3.1

Uniper is zowel voorafgaande aan de Aflevering of Oplevering
als tijdens of na de Aflevering of Oplevering gerechtigd de
Goederen te (doen) keuren, controleren en/of testen door
daartoe door Uniper aangewezen personen of instantiesen
volgens een door Uniper verstrekt of goedgekeurd
testprotocol. Uniper Leverancier verleent toegang tot de
plaatsen waar de Goederen worden gemerkt. produceerd
en/of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de
gewenste keuringen, controles en en testen en verstrekt voor
haar rekening de benodigde documentatie en inlichtingen.

A3.3

Wanneer Uniper oordeelt dat de Goederen bij eerste globale
waarneming beantwoorden aan de Overeenkomst en Uniper
bezit van de Goederen aanvaardt, heeft Aflevering
plaatsgevonden. Aflevering ontheft Leverancier niet van
enige aansprakelijkheid of van overige verplichtingen,
waaronder de nakomingsplicht.

A3.4

Indien bij keuring, controle en/of het testen voor, tijdens of
na de Aflevering of Oplevering de Goederen geheel of
gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Uniper dit onverwijld aan
Leverancier (doen) melden.

A3.5

In geval van afkeuring van de Goederen tijdens of na de
Aflevering of Oplevering wordt het eigendom van de Goederen
geacht niet te zijn overgegaan op Uniper en wordt de
eigendom en het risico geacht te zijn gebleven bij Leverancier
waarbij Uniper de Goederen in bewaring hield voor deze.

A3.6

(Her)inspectie, -controle, -keuring en/of -testen als bedoeld
in dit artikel dan wel het achterwege blijven daarvan zal niet
kunnen worden aangemerkt als bewijs van Aflevering of
Oplevering, afname, aanvaarding of risicoovergang en laat
alle rechten en aanspraken van Uniper onverlet.

A3.7 De kosten van (her)keuring, (her)controle en/of (her)testen
zijn voor rekening van Leverancier.

(B) Aanvullende inkoopvoorwaarden Uniper
betreffende de inkoop van Diensten
B0. Toepasselijkheid
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke
door Uniper aangegane Overeenkomst betreffende het
verrichten van Diensten. In geval van strijdigheid van
bepalingen in deze aanvullende voorwaarden en bepalingen in
de artikelen 1 t/m 25 van de Voorwaarden, prevaleren de
bepalingen in deze aanvullende voorwaarden.
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B1. Opdracht
B1.1 Diensten worden verricht op basis van (een Overeenkomst
van) ‘opdracht’ in de zin van Afdeling 1, Titel 7, Boek 7 BW,
welke bepalingen, op de Overeenkomst van toepassing zijn,
tenzij daarvan in de Overeenkomst of de Voorwaarden wordt
afgeweken. Partijen sluiten in ieder geval de toepasselijkheid uit
van artikelen 7:402, lid 2; 7:406; 7: 408, lid 2 en 7:411 BW.
B1.2 Leverancier vrijwaart Uniper voor eventuele jegens Uniper
ingestelde ‘werknemersaanspraken’ - in de meest ruime zin
van het woord– in het kader van de (uitvoering van de)
Diensten door de door Leverancier ingeschakelde natuurlijke
personen.

B2.

Uitvoering en oplevering

B2.1

Leverancier zal de Diensten uitvoeren binnen de in de
Overeenkomst vastgestelde termijn en op de
overeengekomen plaats en, in een voorkomend geval, daarbij
in acht nemen redelijke (werk)instructies van Uniper.

B2.2

Leverancier zal Uniper op eerste verzoek te allen tijde in de
gelegenheid stellen om de (voortgang van de) Diensten te
(doen) keuren en te (doen) controleren.

B2.3

Feitelijke uitvoering van de Diensten door Leverancier dan wel
daarmee gepaard gaande handelingen (zoals de aftekening
van werkbriefjes) behoudt niet zonder meer goedkeuring van
de Diensten door Uniper in. Uniper behoudt zich
uitdrukkelijk te allen tijde het recht voor om na feitelijk
uitvoering de verrichte Diensten te keuren en te controleren,
de Diensten eventueel af te keuren, dan wel anderszins in het
voorkomend geval een beroep te doen op haar rechten
voortvloeiend uit de Overeenkomst.

B3
B3.1

B3.2

(C)

De vergoeding voor de Diensten zoals vermeld in de
Overeenkomst is all–in, hetgeen wil zeggen dat zij omvat alle
directe en/of indirecte kosten, bijvoorbeeld reis- en
verblijfkosten en (import-) heffingen/belastingen, die door
Leverancier in verband met de Diensten zijn of worden
gemaakt. De vergoeding is steeds exclusief BTW.
In aanvulling op het gestelde in artikel 10, is Uniper uitsluitend
gehouden door Leverancier gefactureerde bedragen te
voldoen indien
deze factuur deugdelijk is gespecificeerd, d.w.z. ten minste
naar aard, tijdstip en hoeveelheid van de verrichte Diensten,
en
nadat de geleverde Diensten zijn gekeurd en/of gecontroleerd
en Uniper geconstateerd heeft dat de Diensten naar haar
genoegen zijn verricht.

Aanvullende inkoopvoorwaarden Uniper
betreffende de aanneming van werken en
projecten
Toepasselijkheid

C1.1

Deze voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op elke
door Uniper aangegane Over- eenkomst betreffende de
aanneming van werk zoals bedoeld in artikel 7:750 BW
alsmede het uitvoeren van vooraf gedefinieerde projecten
waarbij sprake is van een Oplevering. In geval van
strijdigheid van bepalingen in deze aanvullende voorwaarden
en bepalingen in de artikelen 1 t/m 25 van de Voorwaarden,
prevaleren de bepalingen in deze aanvullende voorwaarden.
Voor de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, dient onder
personeel van Leverancier tevens te worden verstaan,
derden die door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of projecten zijn of worden betrokken.
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UAV - 2012
De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering
van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV2012) of daarmee vergelijkbare voorwaarden zijn uitsluitend
van toepassing indien en voorzover de Overeenkomst
daarnaar uitdrukkelijk verwijst.

C3.

Onderaannemers

C3.1

Leverancier dient voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
Uniper te verkrijgen ter zake van de door hem in te schakelen
onderaannemers ten behoeve van de Prestatie.

C3.2

Uniper is te allen tijde bevoegd om haar goedkeuring met
betrekking tot onderaannemers in te trekken indien zij van
oordeel is dat deze niet in staat zijn het werk of een deel van
het werk conform het gestelde in de Overeenkomst uit te
voeren.

C3.3

De hierboven bedoelde goedkeuring en bevoegdheid tot
intrekking van deze goedkeuring doet geen afbreuk aan de
de aansprakelijkheid van Leverancier voor de deugdelijke
nakoming van de Overeenkomst.

C3.4

Leverancier dient zich adequaat op de hoogte te stellen van
de omstandigheden op het terrein of in het gebouw
waarop/waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd en
dient er voor zorg te dragen dat haar onderaannemers
daaromtrent tijdig en juist zijn geïnformeerd.

C4.

Leiding en toezicht
Leverancier vrijwaart Uniper voor eventuele
werknemersaanspraken in de meest ruime zin van het woord,
die jegens Uniper worden ingesteld door of namens door
Leverancier in het kader van de (uitvoering van de)
Overeenkomst ingeschakelde personeel. Een beroep door
Uniper op de rechten als bedoeld in artikel 10.4, doet geen
afbreuk aan de vrijwaring als bedoeld in artikel C.4.

Vergoeding en betaling

C1.

C1.2

C2.

C5.

Faciliteiten Uniper

C5.1

Leverancier dient voor aanvang van de werkzaamheden
overleg te plegen in hoeverre zijn personeel gebruik mag
maken van opslagruimten, werkplaatsen, bad-, was- en
kleedlokalen, toiletten, alsmede van een kantine van Uniper
en, indien dit mogelijk is, hiervoor schriftelijke toestemming
van Uniper te verkrijgen. Indien Leverancier zelf zorg moet
dragen voor de benodigde bouw- en opslagketen, zal Uniper
bepalen waar deze wordt opgesteld.

C5.2

Ieder gebruik door Leverancier of door deze ingeschakelde
derden of door derden met toestemming van Leverancier,
van steigers, gereedschappen, hefwerktuigen enz., al dan
niet in zijn of hun eigendom, geschiedt voor verantwoording
en risico van Leverancier.

C6.

Directievoering door derde(n)
Uniper is te allen tijde bevoegd, indien de omstandigheden
haar daar redelijkerwijs aanleiding toe geven, een derde te
belasten met de directievoering over het werk. De
inschakeling van deze derde geschiedt in overleg met
Leverancier en doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid
van Leverancier voor de deugdelijke nakoming van de
Overeenkomst.

C7.

Samenwerking met derden
Uniper is steeds gerechtigd aan derden opdracht te verlenen
om werkzaamheden te verrichten op of in de nabijheid van de
plaats vanwaar de Leverancier zijn werkzaamheden verricht.
Leverancier is verplicht bedoelde derden daar toe te laten.
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Indien Leverancier moet samenwerken met derden, zal
Uniper de werkzaamheden coördineren, opdat voor
betrokkenen zo min mogelijk hinder ontstaat. Uitvoering van
werkzaamheden waarvan derden hinder kunnen ondervinden,
dienen vooraf met Uniper te worden besproken. De
coördinatie door Uniper ontheft Leverancier op geen enkele
wijze van zijn nakomingsverplichting(en).

C8.

Plichten Leverancier
In aanvulling op het gestelde in artikel 13, vrijwaart
Leverancier Uniper van alle financiële gevolgen die in enig
verband staan met schending van artikel 7:754 en artikel
7:760 BW.

C9.

CAR-verzekering Leverancier
In aanvulling op het gestelde in artikel 14, dient het werk, de
Prestatie c.q. de uitvoering van de Overeenkomst verzekerd
te worden en te blijven onder de (doorlopende) CARverzekering van Leverancier. Leverancier verschaft Uniper,
voordat gestart wordt met de uitvoering van de
Overeenkomst, een (relevant uittreksel van een) kopie van de
betreffende verzekering/polis. Leverancier zal Uniper tijdig op
de hoogte stellen van iedere voorgenomen wijziging van de
CAR verzekering die een nadelig effect zou kunnen hebben
voor Uniper.

C10.

Kabels en leidingen

C10.1 Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de
Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te
stellen van alle relevante feiten en omstandigheden –
derhalve ook de ligging van kabels en leidingen – op het
terrein en/of in de gebouwen waar het werk zal worden
uitgevoerd.
C10.2 Leverancier zal voor zijn rekening en risico en in overleg
met zowel de bevoegde bestuursorganen als de beheerders
en vergunninghouders van de kabel en leidingen, alle
maatregelen treffen, inclusief het verleggen van kabels en
leidingen en het verkrijgen van de vereiste publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke medewerking(-en) en goedkeuring(-en),
die nodig zijn om het werk ongestoord te kunnen uitvoeren.
Leverancier zal tijdig zorg dragen voor de noodzakelijke
meldingen bij het Kabel- en Leidingen informatie Centrum
(KLIC) in de regio waar het werk wordt uitgevoerd.

C11.

matie en/of gegevens Leverancier van Uniper verlangt met
betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
C11.4 In geval Leverancier – om wat voor reden dan ook – het
bepaalde in bovengenoemde leden van dit artikel niet naleeft,
komt hem in geen enkel geval een beroep en/of ver- weer op
grond van schending van enige informatieplicht door Uniper
toe.
C11.5 Leverancier verstrekt tijdig in drievoud, dan wel in een groter
aantal indien daar om verzoekt, de op de Prestatie betrekking
hebbende gegevens die Unipernodig acht voor een optimale
bedrijfsvoering en een optimaal onderhoud van de Prestatie.
C11.6 Twee maanden voor het begin van de acceptatieprocedure
voor de Oplevering moeten alle gebruiks- en
onderhoudsvoorschriften in drievoud, gesteld in de
Nederlandse taal, in het bezit zijn van Uniper.
C11.7 Uniper is gerechtigd (werk)instructies te geven, die door
Leverancier in acht dienen te worden genomen.

C12.

C12.1 De aanneemsom zoals vermeld in de Overeenkomst is all-in
en omvat derhalve alle directe en/of indirecte kosten zoals
reis- en verblijfkosten die door Leverancier zijn of worden
gemaakt in verband met de Prestatie en/of de materialen. De
aanneemsom is echter steeds exclusief BTW.
C12.2 De aanneemsom is vast, tenzij de Overeenkomst de
omstandigheden vermeldt die tot aanpassing van de
aanneemsom kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt
waarop de aanpassing en/of de verrekening van meer- en
minderwerk plaatsvindt.
C12.3 De wijziging als bedoeld in artikel C 12.2 lid zal geen
doorgang kunnen vinden en/of Uniper behoeft de wijziging
niet te betalen tenzij Uniper schriftelijk haar goedkeuring aan
bedoelde wijziging heeft gegeven.

(D)

Aanvullende inkoopvoorwaarden Uniper
betreffende de inlening van personeel

D1.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op elke
door Uniper aangegane Overeenkomst betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers (hierna genoemd
“Inleenkrachten”) door Leverancier (als “uitlener”) aan Uniper
(als “inlener”) om onder toezicht of leiding van Uniper
werkzaam te zijn, met instandhouding van de dienstbetrekking
tussen de uitgeleende werknemer en diens werkgever. Waar
in de Voorwaarden medewerkers of hulppersonen zijn
genoemd, dient hieronder tevens Inleenkrachten te worden
begrepen. In geval van strijdigheid van bepalingen in deze
aanvullende voorwaarden en bepalingen in de artikelen 1 t/m
25 van de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in deze
aanvullende voorwaarden.

Informatie, tekeningen en andere gegevens

C11.1 Ontwerpen, tekeningen, modellen, specificaties, instructies,
voorschriften en dergelijke welke door Uniper ten behoeve
van de uitvoering van de Overeenkomst aan Leverancier ter
beschikking worden gesteld, maken deel uit van de
Overeenkomst.
C11.2 Leverancier dient door hem te verstrekken tekeningen
betreffende de opstelling en belangrijke onderdelen van de
Prestatie op het overeengekomen tijdstip, doch in ieder geval
zo tijdig bij Uniper ter goedkeuring in, dat eventueel nodig
geachte veranderingen de leveringstijd niet verlengen.
Goedkeuring van de tekeningen, alsook het achterwege
blijven van commentaar daarop, laat de
verantwoordelijkheid van Leverancier voor de deugdelijke
nakoming van de Overeenkomst onverlet. Eveneens dient
Leverancier alle tekeningen en andere gegevens te
verstrekken, die naar het oordeel van Uniper nuttig kunnen
zijn voor Leverancier of voor bij het project betrokken derden,
dan wel noodzakelijk zijn voor de technische beoordeling, het
aanvragen van vergunningen of de projectie van
bijbehorende installaties.
C11.3 Leverancier geeft uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van
haar werkzaamheden uitput- tend schriftelijk aan welke
(overige, anders dan al eerder genoemde) relevante inforAlgemene Inkoopvoorwaarden Uniper Benelux (Uniper-NL/2018-01)

De aanneemsom

D2.

Eigen werknemers / doorlening
Leverancier zal slechts zijn eigen werknemers uitlenen aan
Uniper. Tussen deze werknemers en Leverancier dient een
dienstbetrekking te bestaan. Zonder schriftelijke toestemming
van Uniper is het Leverancier niet toegestaan om zelf van
derden in te lenen en die werknemers aan Uniper door te
lenen.

D3.

Documenten

D3.1

Leverancier stelt Uniper vóór aanvang van de
werkzaamheden de navolgende documenten ter beschikking:
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een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van
de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar;
een verklaring, niet ouder dan drie maanden, afgegeven
door de belastingdienst en door de bedrijfsvereniging
inzake zijn betalingsgedrag met betrekking tot de afdracht
van premies volksverzekeringen, loonbelasting en
premies sociale verzekeringen, voor zijn ter beschikking
gestelde werknemers;
een kopie van een volledig rechtsgeldige Grekeningovereenkomst;
een kopie van de polis van de
aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf.
D3.2

Op verzoek van Uniper zal Leverancier steekproefsgewijs de
salarisafrekeningen en de kostenvergoedingen van de door
hem uitgeleende werknemers ter beschikking stellen ter
verificatie van de juiste kostencalculaties met in acht name
van wet en regelgeving omtrent persoonsgegevens.

D4.

Persoonsgegevens Inleenkrachten

D5.2

zich te bedienen van algemene maatstaven fatsoenlijke
omgangsvormen.
zich te houden aan hetgeen is bepaald in de voor alle
medewerkers van Uniper toepasselijke Gedragscode,
waarvan Leverancier en/of de inleenkracht een
exemplaar zal ontvangen dan wel via het Uniper intranet
in staat zal worden gesteld kennis te nemen van de
inhoud.
zich te onthouden van het gebruik en/of het bezit van
alcoholische dranken en/of ver- dovende middelen op het
werk en/of in vervoersmiddelen ten behoeve van het werk
en niet op het werk en/of tijdens woon/werk verkeer onder
invloed van bedoelde middelen te verkeren;
te beschikken over een verzorgd uiterlijk;
geen aanstootgevende kledij of kenmerken te dragen;
indien afgesproken, werkkleding/overal te dragen in de
huiskleur van Uniper zonder opdruk anders dan woord
en/of beeldmerk van Uniper;
eventuele geluiddragers niet storend aanwezig te hebben;
zich te houden aan de huisregels van Uniper, waarvan de
inhoud op de locatie ter beschikking wordt gesteld of
anderszins kenbaar wordt gemaakt aan Leverancier en/
of de Inleenkracht.

Leverancier is verplicht tijdig vóór het ter beschikking stellen
van Inleenkrachten een op- gave te doen van de volgende
persoonsgegevens: naam, voorletters, adres, woonplaats,
geboortedatum, geboorteplaats, datum van indiensttreding bij
Leverancier, burgerservice- nummer en nationaliteit.
Voorts dient Leverancier van alle ter beschikking te stellen
Inleenkrachten aan Uniper te overhandigen:
recent curriculum vitae waaruit de bekwaamheid blijkt
voor de te verrichten werkzaamheden;
kopie van behaalde relevante diploma’s, gevolgde
trainingen, cursussen en keuringen;
een kopie van een geldig wettelijk erkend
legitimatiebewijs;
een kopie van een paspoort, indien de betreffende
persoon niet de Nederlandse Nationaliteit heeft;
Indien de betreffende Inleenkracht afkomstig is uit een
land niet behorend tot de Europese Unie, een kopie van
een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning
waarin wordt aangegeven dat de betreffende vreemdeling
arbeid mag verrichten op de wijze als door de wet
bepaald, bij gebreke waarvan Uniper, zonder gehouden
te zijn tot enige schadevergoeding jegens Leverancier, de
inleenkracht de toegang en het verrichten van
werkzaamheden mag ontzeggen.

D5.

Verplichtingen van de Inleenkracht

D5.1

Leverancier staat er voor in dat, in aanvulling op het gestelde
in artikel 6 van de Voorwaarden, de Inleenkrachten:
zich te allen tijde aan de hand van een geldig wettelijk
erkend legitimatiebewijs kunnen legitimeren;
geschikt en bereid zijn de bedongen werkzaamheden te
verrichten;
eventueel door hen gewenste verlofdagen tijdig
aankondigen en dat deze in overleg met Uniper worden
vastgelegd;
zich op de afgesproken tijd en plaats bij de
vertegenwoordiger van Uniper melden;
bij aankomst op de Uniper locatie goed en voldoende
gereedschap bij zich hebben;
tijdig op de afgesproken locatie aanwezig zijn;
zich houden aan de door Uniper vastgestelde werktijden;
en
verzekerd zullen zijn voor iedere schade waarvoor Uniper
aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, behoudens
voor zover Uniper die schade op grond van de wet dient
te vergoeden en er geen sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van Leverancier en/of de
inleenkracht (onverminderd hetgeen is bepaald in artikel
14 van de Voorwaarden).
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Leverancier staat er voor in dat, in aanvulling op het
hierboven gestelde, de door hem ter beschikking gestelde
Inleenkrachten steeds zullen voldoen aan de gedragsregels
van Uniper en/of haar opdrachtgever. Inleenkrachten dienen
tenminste de navolgende gedragsregels in acht te nemen:

D5.3

Indien de werkzaamheden dat vereisen, dient de Inleenkracht
in het bezit te zijn van handgereedschap en goedgekeurd
elektrisch gereedschap. De kosten voor dit gereedschap zijn
opgenomen in het standaard uurtarief. Wanneer bij controle
blijkt dat de Inleenkracht defect en/of onveilig gereedschap
heeft dan dient Leverancier dit onmiddellijk te vervangen.

D5.4

Leverancier draagt er zorg voor dat alle Inleenkrachten die bij
Uniper te werk worden gesteld voorzien worden van in goede
staat verkerende persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit
dient minimaal te zijn: deugdelijke werkkleding,
veiligheidshelm, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen,
veiligheidsbril en gehoorbescherming.

D6.

Kosten

D6.1

Kosten ten behoeve van door Uniper noodzakelijk geachte
trainingen van Inleenkrachten zijn voor rekening van
Leverancier. Indien Uniper deze kosten in eerste aanleg voor
haar rekening neemt, zullen deze kosten door Leverancier na
ontvangst van de betreffende factuur, worden vergoed.

D6.2

Kosten voor vervanging of herstel van door Uniper aan
Inleenkrachten ter beschikking gestelde goederen, ontstaan
door zoekraken of ondeskundig gebruik, komen voor rekening
van Leverancier.

D6.3

Door Uniper ter beschikking gestelde goederen mogen alleen
ten tijde van de werkzaamheden door de Inleenkrachten
gebruikt worden. Leverancier zal deze verplichting aan de
door haar ter beschikking gestelde werknemers meedelen en
ervoor instaan dat Inleenkrachten deze verplichtingen ook
daadwerkelijk nakomen. Indien niet-nakoming wordt
geconstateerd, zal Leverancier per geconstateerde
overtreding een direct opeisbare boete van € 2500,= aan
Uniper verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Uniper
aanvullende schadevergoeding te vorderen.

D6.4

Voldoet een Inleenkracht niet aan het functieprofiel van
Uniper dan kan deze binnen één dag na aanvang van zijn
werkzaamheden de verdere toegang tot het werk worden
geweigerd zonder dat Uniper enige vergoeding is
verschuldigd aan Leverancier en/of Inleenkracht.
12

D6.5

Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst een door
Leverancier ter beschikking gestelde Inleenkracht zich niet
houdt aan of niet voldoet aan de gestelde eisen dan wel er
ernstige aanmerkingen zijn op diens gedrag, dan is Uniper
gerechtigd de Inleenkracht onmiddellijk te verwijderen, zonder
dat Uniper gehouden is tot enige vergoeding van de hieruit
voor Leverancier voortvloeiende en reeds gemaakte kosten
en onverminderd de verder aan Uniper toekomende rechten.
Uniper zal Leverancier hiervan binnen een redelijke termijn op
de hoogte stellen.

D7.

Verzuim, voortijdig vertrek, overwerk

D7.1

Indien een Inleenkracht de bedongen werkzaamheden niet
kan verrichten, draagt Leverancier er zorg voor dat dit tijdig
voor aanvang van de werkzaamheden aan de
vertegenwoordiger van Uniper ter kennis wordt gebracht.
Leverancier zorgt alsdan op eerste verzoek van Uniper
binnen 4 uur voor een vervangende Inleenkracht.

D7.2

Indien de Inleenkracht tijdens de eerste vijf werkdagen
opzegt, zal Uniper geen vergoeding verschuldigd zijn voor de
eerste 16 uur die deze Inleenkracht heeft gewerkt.

D7.3

Overwerk is alleen toegestaan na uitdrukkelijke opdracht van
Uniper. Voor zover niet anders overeengekomen gelden de
navolgende tarieven voor overwerk:
(a) Indien een Inleenkracht meer dan 8 werkuren per dag
moet werken, zal over de extra uren de volgende
overwerktoeslag in rekening worden gebracht (percentage
over het uurtarief):
i. maandag tot en met vrijdag, over de eerste twee uren:
15%
ii. maandag tot en met vrijdag, over de daarna volgende
uren: 30%
iii. zaterdagen: 30%
iv. zon- en feestdagen: 60%
(b) Indien na overleg en goedkeuring door Uniper
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd buiten de
gebruikelijke uren (verschoven uren) wordt een ‘verschoven
diensttoeslag’ van 14% toegekend op het normale uurtarief.

D8.

Beëindiging werkzaamheden

D8.1

De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien op de
locatie het Uniper project wordt beëindigd of geschorst of
zoveel eerder als in onderling overleg wordt bepaald. De
vertegenwoordiger van Leverancier zal hierover vooraf
worden geïnformeerd.

D8.2

Uniper behoudt zich het recht voor de Overeenkomst ter zake
van de betreffende Inleenkrachten (geheel of gedeeltelijk) te
beëindigen, rekening houdend met de volgende
opzegtermijnen:
bij inzet tot drie maanden: een dag
bij inzet meer dan drie maanden: vier dagen
bij overmacht of een aan Leverancier toerekenbare
tekortkoming: onmiddellijk.
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