ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRA INFRA B.V. INZAKE INKOOP EN
ONDERAANNEMING
Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die van Gebra
Infra B.V. opdracht heeft gekregen voor het
realiseren van een werk, het verrichten van
werkzaamheden, het leveren van producten,
halfproducten dan wel materiaal of materieel.
Partijen:
Opdrachtnemer en Gebra Infra B.V.
Algemeen
Art. 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Gebra Infra B.V.
1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen Gebra Infra B.V. en een
opdrachtnemer waarop Gebra Infra B.V. deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van opdrachtnemer B.V. wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
1.3.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient
de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
1.6.
Indien Gebra Infra B.V. niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn. Gebra Infra B.V. verliest
nimmer haar recht om in andere gevallen de stipte naleving van
de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Art. 2. Geschillen
2.1.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere
overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de
onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet
uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en
ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de
Rechtbank te Gelderland, locatie Arnhem, zulks behoudens voor
zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg
zouden staan.
Voorwaarden inzake inkoop
Art. 3. Gebondenheid aan deze algemene inkoopvoorwaarden
3.1.
Indien en voor zover de offerte en aanbieding van
opdrachtnemer ziet op de levering van producten, halfproducten
dan wel grondstoffen dan zijn de hieronder en meer specifiek de
artikelen 3 tot en met 21 van deze voorwaarden van toepassing.
3.1.
Gebra Infra B.V. verzoekt aan opdrachtnemer haar onder opgave
van een technische specificatie, gewenste aantallen, levertijd en
leverplaats, een offerte te doen voor de door opdrachtnemer aan
Gebra Infra B.V. onder toepasselijkverklaring van deze algemene
inkoopvoorwaarden te leveren goederen.
3.2.
De koopovereenkomst komt tot stand, indien door Gebra Infra
B.V. een order bij opdrachtnemer wordt geplaatst, en deze order
door opdrachtnemer aan Gebra Infra B.V. schriftelijk is
bevestigd.
Art. 4. Wijzigingen
4.1.
Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze
algemene inkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn,
indien zij schriftelijk tussen Gebra Infra B.V. en opdrachtnemer
zijn overeengekomen.
4.2.
Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de
kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs
schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
Art. 5. Kwaliteit en omschrijving
5.1.
Met inachtneming van hetgeen overigens in de order en een
daarbij behorende technische specificatie is bepaald, dienen de
te leveren goederen:
a. met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in
overeenstemming te zijn met hetgeen in de order is
vermeld;
b. van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een
degelijke uitvoering te zijn;
c. in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen,
die door Gebra Infra B.V. en/of opdrachtnemer ter
beschikking zijn gesteld of verstrekt;
d. de prestaties te leveren, zoals in de order omschreven;

e.

geheel geschikt te zijn voor het aan opdrachtnemer kenbaar
gemaakte doel.

Art. 6. Inspectie en beproeving
6.1.
Vóór verzending zal de opdrachtnemer, indien zulks bij de
betrokken goederen gebruikelijk is, zorgvuldig onderzoeken en
beproeven, of de goederen in overeenstemming zijn met hetgeen
is overeengekomen. Indien Gebra Infra B.V. dit verlangt, zal
opdrachtnemer haar tijdig bericht zenden omtrent tijdstip en
plaats van zo'n beproeving om hem in staat te stellen hierbij
aanwezig te zijn. Opdrachtnemer zal voorts aan Gebra Infra B.V.
op diens verzoek een gewaarmerkt afschrift van zijn inspectieen beproevingsrapporten verstrekken. Indien Gebra Infra B.V.
zulks verlangt en dit tijdig aan opdrachtnemer heeft
medegedeeld, dient deze inspectie en beproeving voor rekening
van Gebra Infra B.V. te geschieden door een door Gebra Infra
B.V. op te geven onafhankelijk onderzoekinstituut.
6.2.
Gebra Infra B.V. heeft het recht de goederen tijdens de
fabricage, bewerking en opslag te inspecteren, voorzover zulks
mogelijk is zonder schending van octrooien, licenties, geheime
procedés en know how van de verkoper. Als Gebra Infra B.V. dit
recht uitoefent, zal opdrachtnemer zorgen of doen zorgen voor
zodanige faciliteiten, als redelijkerwijze door Gebra Infra B.V.
daarvoor kunnen worden verlangd.
6.3.
Indien Gebra Infra B.V. bij enig onderzoek of beproeving
ingevolge het in de beide vorige leden bepaalde vaststelt, dat de
te leveren goederen niet in overeenstemming zijn met de
omschrijving in de order, dan wel, dat het waarschijnlijk is dat bij
voltooiing van de fabricage zulks niet het geval zal zijn, zal
Gebra Infra B.V. opdrachtnemer hieromtrent onverwijld inlichten.
Opdrachtnemer is dan gehouden, onverminderd het bepaalde in
de artikelen 9 en 11, alle noodzakelijke maatregelen te treffen
om alsnog aan de in de order gegeven technische specificatie en
aan de bepalingen van de koopovereenkomst te kunnen voldoen.
6.4.
De opdrachtnemer, die de uitkomsten van het onderzoek of de
beproeving door Gebra Infra B.V. of door het door hem
opgegeven onafhankelijke onderzoekinstituut betwist, is bevoegd
op kosten van ongelijk een contra-expertise uit te voeren of te
doen uitvoeren.
Art. 7. Verpakking en verzending
7.1.
De goederen moeten behoorlijk verpakt (tenzij de aard van de
goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze beveiligd
worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede
staat bereiken. Opdrachtnemer zal zich ten genoegen van Gebra
Infra B.V. voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig
te achten risico's gedurende het transport.
7.2.
De goederen zullen door opdrachtnemer bezorgd worden op, dan
wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen
plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of
naderhand is overeengekomen.
Art. 8. Opslag
8.1.
Indien om welke reden ook Gebra Infra B.V. niet in staat is de
goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen
en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn
opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Gebra Infra
B.V. de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke
maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen
totdat zij bij Gebra Infra B.V. bezorgd zijn.
Art. 9. Eigendomsovergang en risico
9.1.
Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom
van en het risico voor de goederen op Gebra Infra B.V. overgaan
bij aflevering.
9.2.
Als opdrachtnemer op verzoek van Gebra Infra B.V.
overeenkomstig het bepaalde in art. 7 de verzending uitstelt, zal
de eigendom der goederen op Gebra Infra B.V. overgaan op de
datum, die daartoe nader tussen hen wordt overeengekomen en
is opdrachtnemer gehouden vanaf die datum de goederen als
kenbaar eigendom van Gebra Infra B.V. afzonderlijk op te slaan.
De goederen zullen niettemin alsdan voor risico van
opdrachtnemer als houder van de goederen blijven, totdat de
goederen bij Gebra Infra B.V. zijn bezorgd op de in art. 6 lid 2
bedoelde plaats of plaatsen.
Art. 10. Eigendommen van Gebra Infra B.V.
10.1.
Alle modellen, platen, films, tekeningen, foto's, stempels, andere
beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen,
door Gebra Infra B.V. ter beschikking van opdrachtnemer gesteld
dan wel door opdrachtnemer voor en op aanwijzing en kosten
van Gebra Infra B.V. gemaakt of aangeschaft, zullen eigendom
blijven resp. worden van Gebra Infra B.V.
10.2.
Opdrachtnemer zal dergelijke hulpmiddelen in goede staat
houden en tegen brand en diefstal verzekeren en verzekerd
houden, zolang zij onder zijn opzicht zijn.
10.3.
Opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen op eerste aanvraag in
goede staat aan Gebra Infra B.V. ter beschikking stellen.
10.4.
Indien opdrachtnemer de hulpmiddelen niet, niet volledig of
beschadigd aan opdrachtnemer teruggeeft, hetzij ten tijde van
het overeengekomen leveringstijdstip hetzij op het in lid 3
bedoelde tijdstip, is opdrachtnemer jegens Gebra Infra B.V. een
schadevergoeding verschuldigd. Gebra Infra B.V. is bevoegd
deze schadevergoeding in mindering te brengen op de door hem
te betalen koopsom.
10.5.
Het is opdrachtnemer niet toegestaan de hulpmiddelen te
gebruiken voor een ander doel dan het ter aflevering gereed

10.6.

maken van de goederen, bestemd voor de koper; het is hem
evenmin toegestaan deze hulpmiddelen ter beschikking van
derden te stellen.
Opdrachtnemer is verplicht maatregelen te nemen om de
geheimhouding te verzekeren van alle door Gebra Infra B.V. ter
beschikking gestelde gegevens, inlichtingen en alle overige in lid
1 bedoelde hulpmiddelen.

Art. 15. Prijs en betaling
15.1.
De koopprijs omvat, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de
prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het
transport en de afleveringskosten ter plaatse door Gebra Infra
B.V. aangewezen, en voorts de eventuele kosten van montage
en instructie, als hiervoor in art. 10 bepaald.
15.2.
Gebra Infra B.V. is bevoegd op de door hem verschuldigde
koopsom in mindering te brengen het verschil tussen de door
Gebra Infra B.V. extra verschuldigde bedragen op grond van het
bepaalde in art. 3 en art. 7 enerzijds en de door opdrachtnemer
verschuldigde bedragen op grond van het bepaalde in art. 9, 10,
11, 12, 14 en 16 anderzijds.
15.3.
Gebra Infra B.V. is verplicht de overeengekomen prijs,
vermeerderd en verminderd ingevolge het in de beide vorige
leden bepaalde aan opdrachtnemer te betalen op het tijdstip of
de tijdstippen, die in de order zijn vastgelegd.

Art. 11. Tijdstip van levering
11.1.
Opdrachtnemer zal de goederen leveren op het tijdstip of
onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die
bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is
overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop
opdrachtnemer de order heeft bevestigd of - indien dat later is op de datum, waarop Gebra Infra B.V. opdrachtnemer in het
bezit heeft gesteld van door hem te verstrekken inlichtingen,
tekeningen, modellen, films, materialen of hulpmiddelen, die
opdrachtnemer nodig heeft om met de uitvoering van de order te
kunnen beginnen.
11.2.
Zodra opdrachtnemer weet of verwacht, dat de goederen niet op
tijd geleverd zullen kunnen worden, zal hij Gebra Infra B.V.
daarvan onverwijld verwittigen. Opdrachtnemer is aansprakelijk
voor eventuele schade, die Gebra Infra B.V. lijdt door de
vertraging alsmede door te late aanmelding van (waarschijnlijke)
vertraging.
11.3.
Indien de goederen geheel of gedeeltelijk niet op het
overeengekomen tijdstip worden geleverd, en partijen geen
overeenstemming kunnen bereiken omtrent een verlenging van
de leveringstermijn en een vergoeding van de vertragingsschade,
is Gebra Infra B.V. bevoegd na een ingebrekestelling met een
termijn van twee weken na een schriftelijke verklaring de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze ontbinding
strekt zich niet alleen uit tot de goederen, die nog niet geleverd
zijn maar ook tot de goederen, die op grond van dezelfde
koopovereenkomst reeds geleverd waren, indien deze goederen
niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van
het niet afleveren van de resterende goederen.
11.4.
Bij ontbinding van de koopovereenkomst is Gebra Infra B.V.
bevoegd aan opdrachtnemer voor diens rekening en risico de
goederen terug te zenden, die op grond van dezelfde
koopovereenkomst reeds geleverd waren maar niet meer
doeltreffend gebruikt kunnen worden en van opdrachtnemer de
betalingen, die hij voor deze goederen mocht hebben gedaan,
terug te vorderen.
11.5.
Bij ontbinding van de koopovereenkomst is opdrachtnemer
verplicht aan de koper, behalve de in lid 3 bedoelde schade, ook
alle verdere schade, die Gebra Infra B.V. mocht lijden o.a. door
een dekkingskoop en door winstderving, te vergoeden.

Art. 16. Wettelijke vereisten
16.1.
Opdrachtnemer waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en
de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd
moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake
toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere
van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van
kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
16.2.
Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale
gebruik van de goederen.
Art. 17. Inbreuken op intellectueel-eigendomsrechten
17.1.
Opdrachtnemer zal Gebra Infra B.V. vrijwaren tegen aanspraken
van derden wegens door derden gepretendeerde inbreuken op
hun toekomende octrooien of modellen dan wel andere
intellectueel-eigendomsrechten
met
betrekking
tot
de
vervaardiging, de reparatie of het gebruik van de geleverde
goederen.
17.2.
Indien op het ontwerp voor de geleverde goederen enig
intellectueel-eigendomsrecht ten name van opdrachtnemer rust,
wordt de koper, die tot reparatie overgaat of doet overgaan, niet
geacht hierop enige inbreuk te plegen.
Art. 18. Ontbinding
18.1.
Onverminderd het bepaalde in de art. 9, 11, 12, 13 en 15 wordt
de koopovereenkomst ontbonden door een schriftelijke
verklaring op het tijdstip, waarop opdrachtnemer in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling
aanvraagt, dan wel door beslaglegging, of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan
verliest.
18.2.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar.

Art. 12. Gebrekkige goederen/producten
12.1.
Indien bij een beproeving gebreken blijken, is opdrachtnemer
verplicht deze zo spoedig mogelijk te doen herstellen.
12.2.
Indien een herstel van door of namens Gebra Infra B.V. dan wel
door de opdrachtnemer geconstateerde gebreken niet mogelijk
is, of, gelet op de daaraan te besteden tijd en kosten niet
verantwoord is, is Gebra Infra B.V. bevoegd de goederen af te
keuren.
12.3.
Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige
toepassing op goederen, waarvan bij aflevering blijkt, dat deze
geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met de
bepalingen en specificaties van de order.
12.4.
Gebra Infra B.V. verwittigt opdrachtnemer onmiddellijk van een
gebrek dan wel gebreken. Indien partijen vervolgens geen
overeenstemming bereiken omtrent de levering van vervangende
goederen, is Gebra Infra B.V. bevoegd de koopovereenkomst na
een ingebrekestelling met een termijn van twee weken zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
12.5.
Opdrachtnemer is verplicht na ontbinding de reeds betaalde
bedragen van de koopsom onmiddellijk aan Gebra Infra B.V.
terug te betalen.

Art. 19. Schadevergoeding
19.1.
Opdrachtnemer zal Gebra Infra B.V. volledig schadeloos stellen
voor alle schade aan goederen of personen, die voor Gebra Infra
B.V., zijn personeel of voor zijn afnemers mochten ontstaan uit
of tengevolge van handelingen, voor zover deze zijn te
beschouwen als een vorm van wanprestatie of van
onrechtmatige daad van de opdrachtnemer, diens personeel of
van andere personen, door opdrachtnemer bij de uitvoering van
de order betrokken. Hieronder is mede begrepen de schade, die
mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruiken of het aanof afvoeren van eigendommen van de opdrachtnemer, diens
personeel of van andere personen, door opdrachtnemer bij de
uitvoering van de order betrokken.
19.2.
Opdrachtnemer zal Gebra Infra B.V. geheel vrijwaren tegen
aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het
eerste lid bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer
zake tegen Gebra Infra B.V. wordt ingesteld, zal Gebra Infra B.V.
opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis stellen onder
toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal Gebra
Infra B.V. zich van elke handeling te dezer zake onthouden,
tenzij opdrachtnemer hem daartoe toestemming geeft of
opdrachtnemer in gebreke blijft de vordering van de derde af te
weren.

Art. 13. Garantie
13.1.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan en door de
goederen, optredende tijdens de in de order vermelde
garantieperiode, tenzij de schade een gevolg is van een door
Gebra Infra B.V. gemaakte ontwerpfout of van een door Gebra
Infra B.V. bij het gebruik en de bediening gemaakte fout.
13.2.
Ter voldoening aan zijn aansprakelijkheidsverplichtingen is
opdrachtnemer verplicht de goederen of de gebrekkige
onderdelen ervan binnen een redelijke termijn kosteloos te
herstellen of door nieuwe te vervangen.

Art. 20. Toepasselijk recht
20.1.
Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en
1986, 61 is op deze overeenkomst niet van toepassing.
Voorwaarden inzake onderaanneming van werk
Art.21.

Art. 14. Schade of verlies door of tijdens vervoer
14.1.
Opdrachtnemer zal de goederen, die beschadigd of verloren zijn
gegaan tijdens het vervoer, kosteloos herstellen of vervangen,
mits Gebra Infra B.V. daarvan schriftelijk of mondeling bericht
zendt aan opdrachtnemer binnen een zodanige termijn, dat
opdrachtnemer in staat gesteld wordt te voldoen aan de
desbetreffende transportvoorwaarden van de vervoerder, of, als
opdrachtnemer met zijn eigen vervoermiddelen aflevert, binnen
een redelijke termijn.

21.1.

Gebondenheid
van
deze
voorwaarden
van
onderaanneming van werk
Indien en voor zover de offerte en aanbieding van Gebra Infra
B.V. ziet op de uitvoering van een werk zoals bedoeld in afdeling
I “aanneming van werk” van boek 7, dan zijn eveneens de
hieronder en meer specifiek de artikelen 23 tot en met 38 van
deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 22. Offertes en aanbiedingen
22.1.
De
offerte
wordt
schriftelijk
spoedeisende omstandigheden.

2

uitgebracht,

behoudens

22.2.

22.3.

22.4.
22.5.

In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
a. de plaats van het werk;
b. een omschrijving van het werk;
c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen,
ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
d. het tijdstip van aanvang van het werk;
e. welke prijzen zullen worden gehanteerd ter bepaling van
hetgeen
de
aannemer toekomt. De opdrachtnemer vermeldt in de
offerte afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde
omzetbelasting;
f. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaats
vinden;
g. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en
zo ja welke;
h. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de
offerte
en
op
de
daaruit
voortvloeiende
aannemingsovereenkomst .
De in het tweede lid onder e bedoelde prijzen kunnen als volgt
worden gespecificeerd:
a. kostprijs bestaande uit
directe kosten arbeid
directe advies- en ontwerpkosten
directe kosten bouwstoffen
kosten hulpmiddelen
transportkosten (waaronder aan- en afvoerkosten)
kostprijs onderaannemers
kostprijs leveranciers
b. opslagen:
over de waarde van door Gebra Infra B.V. ter
beschikking gestelde bouwstoffen:
voor bouwplaatskosten, algemene kosten en winst,
uitgedrukt in een bepaald percentage van de kostprijs.
De offerte wordt gedagtekend en geldt vanaf die dag gedurende
dertig dagen.
De offerte dient vergezeld te gaan van:
a. een exemplaar van deze algemene voorwaarden;
b. een exemplaar van de in de offerte van toepassing
verklaarde risicoregeling.

25.2.

schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van
buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen
waarvan de opdrachtnemer in verband met de aard van het werk
geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het
onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan andere
werken en eigendommen van Gebra Infra B.V. voor zover deze
door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is
aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van
de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn
leveranciers.

Artikel 26. Opneming en goedkeuring van het werk
26.1.
Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de
mening van de opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt de
opdrachtnemer Gebra Infra B.V. schriftelijk uit om tot opneming
van het werk over te gaan.
De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen
acht dagen na de hiervoor bedoelde dag.
De opneming vindt plaats door Gebra Infra B.V. in aanwezigheid
van de opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of de
opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft
voldaan.
26.2.
Nadat het werk is opgenomen, wordt door Gebra Infra B.V. aan
de opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld,
of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met
vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als
bedoeld in het vierde lid, in het laatste geval met vermelding van
de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring
zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van
goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende
mededeling aan de opdrachtnemer is verzonden.
26.3.
Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover
het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van
het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring
van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
26.4.
Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen
worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van
goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming
niet in de weg staan.

Artikel 23. Risicoregeling
23.1.
Indien is overeengekomen dat op het werk een risicoregeling van
toepassing zal zijn, zal de verrekening van wijzigingen van lonen,
in plaats van op basis van het in de risicoregeling opgenomen
loonbestanddeel, geschieden op basis van alle voor de uitvoering
van het werk aan de factor arbeid toegerekende vergoedingen.

Artikel 27. Onderhoudstermijn
27.1.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het
overeenkomstig artikel 26 is of geacht wordt te zijn
goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn
goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd
wordt beschouwd.
27.2.
De opdrachtnemer is verplicht de in artikel 26, vierde lid,
bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
Voor zover in de tussen partijen gesloten overeenkomst een
onderhoudstermijn is opgenomen gaat deze in onmiddellijk na de
dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als
opgeleverd wordt beschouwd.
De opdrachtnemer is verplicht gebreken welke in de
onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te
herstellen.
27.3.
Voor zover op grond van het tweede lid werkzaamheden moeten
worden
uitgevoerd,
komen
deze
voor
rekening
van
opdrachtnemer.

Artikel 24. Verplichtingen van de opdrachtnemer
24.1.
De opdrachtnemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en
naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De
opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat
daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk
wordt beperkt.
De opdrachtnemer is voorts verplicht de door of namens Gebra
Infra B.V. gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
24.2.
De opdrachtnemer
is verplicht om het werk na aanvang
regelmatig voort te zetten.
Ingeval de uitvoering van het werk wordt verhinderd of
bemoeilijkt door overmacht, door of als gevolg van onwerkbaar
weer of door voor rekening van Gebra Infra B.V. komende
omstandigheden, zal Gebra Infra B.V. de opdrachtnemer niet
kunnen tegenwerpen dat deze zijn verplichting tot voortzetting
van het werk niet nakomt.
24.3.
Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid
van de opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang
tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
24.4.
Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de
opdrachtnemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte
van de ligging van kabels en leidingen.
24.5.
De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de
uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke
voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover
deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van
deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn
voor zijn rekening.
24.6.
De opdrachtnemer is verplicht Gebra Infra B.V. te wijzen op
onvolkomenheden in door of namens Gebra Infra B.V.
voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens
Gebra Infra B.V. gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op
gebreken in door Gebra Infra B.V. ter beschikking gestelde of
voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de
opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
24.7.
De opdrachtnemer vrijwaart Gebra Infra B.V. tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de
uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn
leveranciers.

Artikel 28. Aansprakelijkheid na oplevering
28.1.
Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de
opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan
het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan
door schuld van de opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn
onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door
Gebra Infra B.V. redelijkerwijs niet eerder onderkend had
kunnen worden en de opdrachtnemer van dat gebrek binnen
redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
Artikel 29. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide
staat en opzegging
29.1.
Gebra Infra B.V. is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of
gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de opdrachtnemer
ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden hem vergoed,
zoveel mogelijk met inachtneming van de overeengekomen
prijzen als bedoeld in het derde lid. Schade die de
opdrachtnemer tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te
worden vergoed.
29.2.
Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat,
komt deze niet voor de rekening van de opdrachtnemer , mits zij
Gebra Infra B.V. tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de
schorsing verbonden gevolg.
29.3.
Gebra Infra B.V. is te allen tijde bevoegd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
Artikel 30. Bouwstoffen
30.1.
Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid
zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de
gestelde eisen.
30.2.
De opdrachtnemer stelt Gebra Infra B.V. in de gelegenheid
bouwstoffen te keuren.

Artikel 25. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
25.1.
Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de
overeenkomst of de wet is de opdrachtnemer aansprakelijk voor
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30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het
werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste
gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van
het werk niet in gevaar komt. De opdrachtnemer is bevoegd bij
de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
Gebra Infra B.V. is bevoegd bouwstoffen door derden te laten
onderzoeken.
De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve
ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van
de opdrachtnemer komen.
Zowel Gebra Infra B.V. als de opdrachtnemer kunnen ingeval van
afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg
getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt
bewaard.
De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan Gebra Infra B.V.
heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem
van het werk te worden verwijderd.
Alle andere bouwstoffen worden door de opdrachtnemer
afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van Gebra Infra
B.V. op grond van artikel 4, zesde lid.
Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt Gebra Infra B.V. het
risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop
zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar
buiten de normale werktijden onder toezicht van Gebra Infra
B.V. verblijven.

Artikel 36. Gewijzigde uitvoering
36.1.
Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of
een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden
slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het
eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de
andere partij.
De opdrachtnemer wijst de opdrachtgever daarbij op de
financiële consequenties.

Artikel 31. Weekrapporten
31.1.
De opdrachtnemer maakt weekrapporten op en dient deze in bij
Gebra Infra B.V.
Hierin
worden
onder
meer
aantekeningen
opgenomen
betreffende:
a. de vordering en de stand van het werk
b. wijzigingen in de opdracht
c. de verwerkte uren
d. onwerkbaar weer
e. de aan- en afvoer van bouwstoffen
f. de aan- en afvoer van hulpmiddelen
g. opneming, goedkeuring en oplevering van het werk, alsmede
eventuele ingebruikneming van het werk of een gedeelte
daarvan.
31.2.
Gebra Infra B.V. zal binnen een week na ontvangst het
weekrapport schriftelijk goed- dan wel afkeuren.
Artikel 32. Betaling in termijnen
32.1.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de
opdrachtnemer telkens bij of na het verschijnen van een
betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan Gebra
Infra B.V. toe.
De door Gebra Infra B.V. aan de opdrachtnemer verschuldigde
omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
32.2.
De opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de
ingediende weekrapporten.
Artikel 33. Eindafrekening
33.1.
Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de
opdrachtnemer de eindafrekening in.
33.2.
De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen
partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd
zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer
opgenomen:
het totaalbedrag van alle op het werk betrekking hebbende
(termijn)facturen
een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond
van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en
hadden.
33.3.
Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het
saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht,
hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen.
De berekening van de door Gebra Infra B.V. aan de
opdrachtnemer
te
vergoeden
omzetbelasting
geschiedt
afzonderlijk.
Artikel 34. Opschorting van betaling
34.1.
Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst
heeft Gebra Infra B.V. het recht de betaling geheel of
gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide
bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de
tekortkoming.
Artikel 35. In gebreke blijven van de opdrachtnemer
35.1.
Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen terzake van de
aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en Gebra
Infra B.V. hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal
Gebra Infra B.V. hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig
mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te
zetten.
35.2.
Gebra Infra B.V. is bevoegd het werk door een derde te doen
uitvoeren of voortzetten, indien de opdrachtnemer na verloop
van 7 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde
aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de opdrachtgever
recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de
opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten.
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