ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
KINGSPAN LIGHT + AIR NL B.V. /KINGSPAN LIGHT + AIR PRODUCTION NL B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene inkoopvoorwaarden (nader te noemen “Voorwaarden”) wordt
verstaan onder:
- Kingspan: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
Kingspan Light + Air NL B.V en Kingspan Light + Air Production NL B.V., alsmede
alle hiermee gelieerde ondernemingen;
- Opdrachtnemer: iedere persoon of onderneming die door Kingspan is
uitgenodigd een aanbieding te doen of met wie Kingspan een overeenkomst is
aangegaan;
- Principaal: iedere persoon of onderneming die aan Kingspan een opdracht,
hoe ook genaamd, heeft verstrekt en met wie Kingspan dientengevolge een
overeenkomst is aangegaan.
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, mededeling,
		 overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen betreffende een
		 door Opdrachtnemer aan Kingspan te verrichten prestatie.
2.2 Mocht in voorkomend geval de Engelse vertaling van deze voorwaarden
		 gebruikt worden en naar aanleiding daarvan onduidelijkheid ontstaan over
		 de uitleg van die vertaling, dan is in het kader van die uitleg de uitleg van de
		 corresponderende bepaling(en) in de originele Nederlandstalige versie van
		 deze voorwaarden leidend.
2.3 De toepasselijkheid van welke algemene of specifieke voorwaarden of beding		 en van Opdrachtnemer of derden dan ook wordt door Kingspan uitdrukkelijk
		 van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden of enige overeenkomst met Kingspan
		 kunnen slechts schriftelijk geschieden door de daartoe bevoegde personen
		 en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de
		 afwijkingen betrekking hebben.
ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST
3.1 Een op uitnodiging van Kingspan verstrekte aanbieding is bindend en onher		 roepelijk totdat Kingspan deze schriftelijk al dan niet heeft geaccepteerd.
3.2 Kosten verbonden aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven, waar		 onder ook begrepen de kosten van adviezen, tekenwerk e.d., worden door
		 Kingspan niet vergoed.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Kingspan
		 van een aanbieding en conform de aanvaarding door Kingspan. Aanvullingen
		 op en wijzigingen van bepalingen in de overeenkomst binden Kingspan
		 slechts als deze schriftelijk door Kingspan zijn aanvaard.
3.4. Als de overeenkomst met twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk (wordt
		 geacht te) zijn gesloten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de
		 overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.5. Als de Opdracht kennelijke tegenstrijdigheden en/of fouten en/of omissies
		 bevat, moet de Opdrachtnemer Kingspan daarop wijzen voordat de over		 eenkomst wordt gesloten of (als dat eerder is) voordat hij tot uitvoering van
		 de Overeenkomst overgaat, bij gebreke waarvan elk recht op bijbetaling
		vervalt.
3.6. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden
		 dat de Hoofdaannemingsovereenkomst alsmede de overeenkomst tussen
		 Kingspan en de Principaal tot stand komt en dat het inschakelen van de
		 Opdrachtnemer wordt goedgekeurd door de Principaal.
ARTIKEL 4. OMVANG WERK & KEURINGEN
4.1 Opdrachtnemer komt zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
		 voorwaarden stipt na. draagt zorg voor het op een zodanig tijdstip nemen van
		 de beslissingen die in het kader van de voortgang van de uitvoering van de
		 overeenkomst tot zijn verantwoordelijkheden behoren dat hierdoor een onge		 hinderde voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt gewaar		borgd.
4.2. Opdrachtnemer draagt tevens zorg voor het tijdig, volledig en juist ter be		 schikking stellen aan Kingspan van alle informatie die relevant is voor of van
		 invloed kan zijn op de uitvoering van de overeenkomst.
4.3. Opdrachtnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de in dit kader
		 door of namens hem reeds verstrekte informatie en specificaties.
4.4. Opdrachtnemer wordt geacht de door Kingspan aan hem verstrekte
		 informatie voor levering van de prestatie te controleren op juistheid en
		 eventuele onduidelijkheden en deze direct kenbaar te maken aan Kingspan.
		 Onjuistheden die hij heeft ontdekt of bij nauwlettende controle had behoren
		 te ontdekken en die niet direct zijn gemeld, komen voor rekening en risico van
		 Opdrachtnemer. Opdrachtnemer wordt voorts geacht deskundig te zijn op
		 het gebied ter zake waarvan hij de informatie van Kingspan ontvangt.
4.5 Opdrachtnemer draagt voor zover voor het uitvoeren van de prestatie vereist
		 (voor eigen rekening en risico) zorg voor:
		 a. horizontaal en verticaal transport van mens en materiaal;
		 b. het opstellen en na het gereedkomen van het werk weer verwijderen van
			 steigers, stellingen en ladders;
		 c. de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde energie-, water			 en gastoevoer en het aanvragen, tijdig verkrijgen en behouden van de
			benodigde vergunningen;
		 d. het verwijderen van afval;
		 e. het inzetten van veiligheidsvoorzieningen, zoals onder andere dakrand			 beveiligingen, vangnetten of valsteigers en dergelijke, indien zulks in welke
			 relevante wet- en/of regelgeving dan ook is voorgeschreven, dan wel indien
			 zulks naar het oordeel van Kingspan noodzakelijk is;
4.6. Opdrachtnemer doet afstand van zijn eventuele opschortings- en/of reten		 tierecht en enig recht op verrekening.
4.7 Kingspan of daartoe door Kingspan aangewezen personen of instanties is/
		 zijn te allen tijde bevoegd bij Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer inge		 schakelde derden de door Kingspan noodzakelijk geachte keuringen,

		 controles en beproevingen van de door Opdrachtnemer te leveren zaken en
		 onderdelen daarvan en/of het door Opdrachtnemer uitgevoerde werk te
		verrichten.
4.8 Opdrachtnemer verleent hiertoe toegang tot de plaats waar de desbetref		 fende producten worden geproduceerd of zijn opgeslagen, dan wel waar de
		 desbetreffende werkzaamheden worden verricht, verleent medewerking aan
		 de gewenste keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor zijn
		 rekening de in dat kader benodigde documentatie en inlichtingen.
4.9 Indien bij keuring, controle of beproeving producten en/of het werk worden/
		 wordt afgekeurd, zal Kingspan dit aan Opdrachtnemer schriftelijk melden
		 onder vermelding van de reden(en) van afkeuring. Opdrachtnemer heeft in
		 dat geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van com
		pensatie.
4.10 Goedkeuring van producten en/of het werk ontslaat Opdrachtnemer niet van
		 enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit deze Voor
		 waarden, een overeenkomst of de wet.
ARTIKEL 5. MEER- EN MINDERWERK & WIJZIGINGEN
5.1 Kingspan kan voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Opdrachtnemer
		 wijzigingen daarvan verzoeken. Opdrachtnemer is gehouden het werk met
		 inbegrip van de wijzigingen uit te voeren binnen de overeengekomen
		(leverings)termijnen.
5.2. De Opdrachtnemer mag slechts weigeren een wijziging op verzoek van King		 span uit te voeren als de uitvoering van de wijziging een naar de maatstaven
		 van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring in het verrichten van
		 het werk tot gevolg heeft, of naar de maatstaven van redelijkheid en
		 billijkheid onaanvaardbare gevolgen heeft zoals dat de veiligheid van het
		 project of personen in gevaar wordt gebracht.
5.3 Het verrichten door Opdrachtnemer van meer, minder of andere werkzaam		 heden dan overeengekomen, is niet toegestaan. Opdrachtnemer komt
		 uitsluitend een beroep toe op vergoeding van de financiële gevolgen van een
		 wijziging en/of op hiermee verband houdend uitstel van de (op)leverdatum
		 en/of overeengekomen planning, indien en voorzover de wijziging, inclusief
		 de financiële gevolgen en het daarmee verband houdende uitstel, schriftelijk
		 overeengekomen is.
5.4. Binnen 14 kalenderdagen nadat Kingspan een verzoek tot wijziging heeft
		 gedaan, moet de Opdrachtnemer bij Kingspan een specificatie indienen van
		 de financiële gevolgen en eventuele gevolgen voor de uitvoeringsduur als
		 gevolg van de voorgestelde wijziging. Als de Opdrachtnemer niet binnen deze
		 termijn een specificatie van de meerkosten en de gevolgen voor de uitvoe		 ringsduur indient, vervalt het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van
		 kosten en/of recht op uitstel van de (op)leverdatum en/of overeengekomen
		mijlpalen.
5.5. Kingspan kan de Opdrachtnemer schriftelijk opdragen een wijziging uit te
		 voeren onder het uitdrukkelijk in de Opdracht opgenomen voorbehoud
		 van het vaststellen van de financiële gevolgen van de wijziging en eventuele
		 aanpassing van de (op)leverdatum en eventueel overeengekomen mijlpalen.
		 De Opdrachtnemer is in dat geval verplicht te beginnen met de uitvoering van
		 de wijziging voordat partijen overeenstemming hebben bereikt over de
		 financiële gevolgen en/of aanpassing van de (op)leverdatum en eventueel
		 overeengekomen mijlpalen.
5.6. Als de Opdrachtnemer een voorstel tot wijziging doet, moet hij daarbij een
		 voorstel voegen dat ten minste het volgende omvat:
		 a)een beschrijving van de wijziging en de wijze waarop hij deze tot stand wil
			brengen;
		 b)inzicht in hoeverre de wijziging zal leiden tot wijziging van de (op)lever			 datum en eventueel overeengekomen mijlpalen;
		 c) inzicht in de financiële gevolgen;
5.7. Kingspan mag aan zijn instemming met een door de Opdrachtnemer
		 voorgestelde wijziging voorwaarden verbinden.
5.8. De Opdrachtnemer komt uitsluitend beroep op vergoeding toe wegens
		 kostenverhogende omstandigheden indien en voor zover Kingspan dat beroep
		 ook heeft op de Principaal en niet eerder dan nadat Kingspan de vergoeding
		 van de Principaal heeft ontvangen.
ARTIKEL 6. LEVERINGSTERMIJNEN
6.1 Levering door Opdrachtnemer dient binnen de overeengekomen leverings		 termijn te geschieden. Zodra Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat
		 de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk zal
		 plaatsvinden, stelt Opdrachtnemer Kingspan daarvan onverwijld schriftelijk
		 op de hoogte onder vermelding van de reden(en) van de gebrekkige
		 nakoming in dit kader.
6.2 De leveringstermijn gaat in op de datum van schriftelijke aanvaarding door
		 Kingspan van een aanbieding. Kingspan behoudt zich het recht voor het
		 tijdstip en/of de volgorde van de leveringen al dan niet door afroep nader
		 vast te stellen. De Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op (schade)
		 vergoeding, tenzij naar het uitsluitende oordeel van Kingspan hierdoor de
		 kosten voor de Opdrachtnemer aantoonbaar substantieel verhoogd worden
		 en geheel of gedeeltelijke vergoeding in redelijkheid geboden is.
6.3 Door overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtnemer zonder nadere
		 ingebrekestelling in verzuim en heeft Kingspan recht op schadevergoeding.
		 Kingspan heeft in dat geval tevens het recht de overeenkomst schriftelijk
		 geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding
		 gehouden te zijn.
ARTIKEL 7. EMBALLAGE EN TRANSPORT
7.1 Producten worden franco inclusief eventuele invoerrechten “Delivered Duty
		 Paid” (DDP –Incoterms 2010) bij Kingspan op een door haar aan te wijzen
		 plaats geleverd, ongeacht of de plaats van levering in Nederland gelegen is.
7.2 Levering van producten behelst mede het lossen en opstapelen van de
		 producten op de door Kingspan aangewezen plaats. Indien levering op het
		 terrein van de Opdrachtnemer is overeengekomen, behelst levering mede het
		 laden en opstapelen van de producten in of op het transportmiddel waarmee
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het geleverde door of namens Kingspan zal worden vervoerd.
Producten worden geleverd in een voor het overeengekomen vervoer
geschikte verpakking die voldoet aan alle daarvoor geldende wettelijke regels
en normen. 7.4 Opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid bedoelde ver
pakking terug te nemen. De kosten voor het retour zenden alsmede het
verwerken van die verpakking zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
Levering van producten dient te geschieden tijdens werkdagen tussen 09.00
uur en 16.00 uur, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8. ACCEPTATIE & OPLEVERING
8.1 Bij levering van producten door en of gereedkomen van het werk van
		 Opdrachtnemer, hebben Kingspan en de Principaal het recht deze te
		 inspecteren. Bij aanneming van werk vindt opneming van het werk plaats op
		 schriftelijk verzoek van de Opdrachtnemer aan Kingspan waarin de
		 Opdrachtnemer aangeeft op welke dag het werk gereed zal zijn. De
		 opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na de in de vorige zin bedoelde dag.
		 De dag en het tijdstip van opneming wordt aan de Opdrachtnemer zo
		 spoedig mogelijk, kenbaar gemaakt. Kingspan kan verlangen dat de
		 Opdrachtnemer of zijn gemachtigde bij de opneming aanwezig is.
		 Het werk en/of geleverde producten worden eerst als opgeleverd/geaccep		 teerd beschouwd na schriftelijke goedkeuring door
8.2 In het geval van afkeuring respectievelijk afnameweigering met betrekking
		 tot de te leveren zaken zal Kingspan Opdrachtnemer hiervan onverwijld
		 schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtnemer wordt hierbij in de gelegenheid
		 gesteld aan te tonen dat de desbetreffende producten en/of het verrichte
		 werk aan de overeengekomen eisen voldoen, zulks binnen 10 werkdagen
		 na de in de in dit artikellid bedoelde schriftelijke kennisgeving vermelde
		 datum, dan wel zoveel eerder als de voortgang van het werk eist. Opdracht		 nemer is aansprakelijk voor door Kingspan en/of door derden geleden schade
		 in dit verband.
8.3 Door haar afgekeurde producten zal Kingspan te allen tijde ofwel aan
		 Opdrachtnemer terug mogen zenden, ofwel onder zich houden tot
		 Opdrachtnemer Kingspan nadere instructies heeft doen toekomen hoe
		 daarmee te handelen, alles voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
8.4 Indien Kingspan producten en/of het werk afkeurt, kan zij aan Opdracht
		 nemer een nadere termijn stellen binnen welke levering en/of uitvoering van
		 het werk conform de overeengekomen eisen alsnog kan geschieden onver
		 minderd de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor het niet tijdig ople		 veren van het werk. Kingspan heeft bij afkeuring tevens het recht de over		 eenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder dat
		 Opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding.
ARTIKEL 9. EIGENDOM EN RISICO
9.1 De eigendom van en het risico met betrekking tot de aan haar geleverde
		 producten en/of het voor haar tot stand gebrachte werk gaat op Kingspan
		 over op het moment van oplevering/acceptatie zoals bedoeld in artikel 8.
		 Indien sprake is van vooruitbetaling ter zake door Kingspan, zal de eigendom
		 overgaan bij vooruitbetaling. In dat geval zal het risico overgaan op het
		 moment van oplevering/acceptatie zoals bedoeld in artikel 8.
9.2 Indien ten behoeve van Opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud is over
		 eengekomen, dan is het Kingspan toegestaan de aan haar geleverde
		 producten en/of het voor haar tot stand gebrachte werk verder te verwerken
		 en te verkopen voor zover dat in het kader van de normale
		 uitoefening van haar bedrijf gebruikelijk is.
9.3 In geval van onderaanneming zoals bedoeld in artikel 21 tot en met 27 gaat
		 de eigendom van en het risico met betrekking tot de door Opdrachtnemer
		 aan Kingspan te leveren producten dan wel door haar te verrichten werk		 zaamheden over op Kingspan op het moment dat het in onder aanneming
		 opgedragen werk is opgeleverd zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
9.4 Het door Kingspan in onderaanneming aan Opdrachtnemer opgedragen
		 werk geldt als opgeleverd indien het werk door Opdrachtnemer aan Kingspan
		 ter beschikking is gesteld en door Kingspan is goedgekeurd en Kingspan’s
		 Principaal het werk als opgeleverd heeft aanvaard.
ARTIKEL 10. PRIJZEN
10.1 Alle tussen Kingspan en Opdrachtnemer overeengekomen prijzen, waaronder
		 begrepen de prijzen van na- en bijleveringen, zijn vast en kunnen niet op
		 welke grond en ten welke titel dan ook worden verhoogd.
10.2 Het vorige lid geldt ook ten aanzien van prijsverhogingen al dan niet op basis
		 van een prijsindex die Opdrachtnemer wil toepassen op grond van gestegen
		 loonkosten, stijging van belastingen en/of materiaal- en/of grondstofkosten,
		 ook als zodanige prijsverhogingen van overheidswege zijn toegestaan.
10.3 Overschrijding door Opdrachtnemer van door Kingspan bestelde hoeveel		 heden leidt niet tot verschuldigdheid door Kingspan van een aanvullende
		 vergoeding daarvoor. Opdrachtnemer is gehouden de teveel geleverde
		 producten op haar kosten terug te halen.
ARTIKEL 11. BETALING
11.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling
		 van facturen van Opdrachtnemer binnen 60 dagen nadat Opdrachtnemer
		 aan haar verplichtingen heeft voldaan en door Kingspan ter zake een factuur
		 is ontvangen die voldoet aan alle wettelijke vereisten en waarvan de juistheid
		 niet door Kingspan wordt betwist.
11.2 In geval van betwisting van een factuur door haar stelt Kingspan Opdracht		 nemer daarvan binnen dertig dagen na ontvangst van die factuur schriftelijk
		 op de hoogte, onder vermelding van de reden(en) van betwisting. Kingspan
		 is bevoegd betaling van de door haar betwiste factuur op te schorten totdat
		 Opdrachtnemer de juistheid daarvan deugdelijk heeft aangetoond.
11.3 Betaling zal slechts geschieden indien de door Opdrachtnemer verrichte
		 werkzaamheden respectievelijk levering van producten of het gedeelte
		 daarvan waarvoor een termijnbetaling is overeengekomen, is goedgekeurd
		 en geaccepteerd door Kingspan, dan wel wanneer oplevering zoals bedoeld in
		 artikel 9 lid 4 heeft plaats gevonden.

pagina 1/3 28-11-2019

11.4 Kingspan is te allen tijde gerechtigd haar schulden aan Opdrachtnemer te
		 verrekenen met haar vorderingen op Opdrachtnemer en de met Opdracht		 nemer gelieerde ondernemingen, ook indien de tegenvordering inmiddels op
		 een derde is overgegaan. Kingspan is tevens gerechtigd haar vorderingen op
		 Opdrachtnemer over te dragen aan een derde.
11.5 Kingspan is gerechtigd zekerheidstelling door Opdrachtnemer te verlangen.
		 De desbetreffende zekerheid moet zodanig zijn, dat al hetgeen Opdrachtne		 mer uit welken hoofde dan ook verschuldigd is of zal zijn aan Kingspan be		 hoorlijk gedekt is. Indien Opdrachtnemer weigert naar het oordeel van King		 span deugdelijke zekerheid te stellen, is Kingspan gerechtigd haar verplich		 tingen jegens Opdrachtnemer op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
		 De daarmee samenhangende kosten of schaden dienen door Opdrachtne		 mer te worden vergoed.
ARTIKEL 12. GARANTIE
12.1 Opdrachtnemer heeft zich deugdelijk op de hoogte gesteld van de eisen en
		 wensen van Kingspan, alsmede van haar organisatie, werkwijze, producten,
		 serviceniveaus, doelstellingen en overige van belang zijnde factoren/omstan		 digheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
12.2 Opdrachtnemer garandeert, zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van
		 overmacht, dat alle geleverde producten en/of verrichte diensten en/of voor
		 Kingspan verrichte werken van goede kwaliteit zijn, vrij van iedere onvol		 komenheid in de gebruikte materialen en compleet, geschikt zijn voor het
		 doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke voorschriften en
		 overheidsbepalingen en overigens –voor zover relevant –aan de eisen
		 genoemd in de toepasselijke
		 VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen, inclusief eventuele aanvullingen zoals
		 deze luidden drie maanden voor de datum van het sluiten van de over
		 eenkomst, welke kwaliteitseisen en adviezen rechtstreeks zijn te raadplegen
		 via https://vmrg.nl/kwaliteitseisen/kwaliteitseisen-en-adviezen en een kopie
		 waarvan op diens eerste verzoek gratis door Kingspan aan Opdrachtnemer
		 zal worden toegestuurd. Daarenboven garandeert Opdrachtnemer dat alle
		 geleverde producten en/of verrichte diensten en/of werken beantwoorden
		 aan de overeenkomst.
12.3. De Opdrachtnemer moet tevens alle garanties aan Kingspan verstrekken die
		 Kingspan op grond van de (Hoofd)aannemingsovereenkomst of het bestek
		 aan de Principaal of diens opdrachtgever(s) moet verstrekken, voor zover die
		 garanties betrekking hebben op de prestatie van Opdrachtnemer.
12.4 Opdrachtnemer garandeert, zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van
		 overmacht, dat uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen de
		 inzet van hulppersonen en gebruik van hulpgoederen, deugdelijk, conform
		 wet en regelgeving, met inachtneming van alle technische en overige eisen en
		 naar de huidige stand van zaken op het gebied van milieu en techniek is
		geschied.
12.5 Bestaat de overeengekomen prestatie alleen of mede uit de levering van een
		 dienst, dan garandeert Opdrachtnemer het behalen van het door middel van
		 inzet van deze dienst beoogde resultaat.
12.6 Houdt de overeengekomen prestatie verband met de levering van een ICT		 dienst dan wel hardware componenten, dan staat Opdrachtnemer in
		 voor het foutloos en het zonder onderbreking functioneren van de dienst, van
		 programmatuur of van de hardware componenten.
12.7 Alle gebreken en onvolkomenheden die zich tijdens de garantieperiode
		 voordoen, met uitzondering van die welke het gevolg zijn van normale slijtage,
		 zullen kosteloos en na eerste kennisgeving van de zijde van Kingspan
		 onmiddellijk en volledig door Opdrachtnemer worden hersteld. Eén en ander
		 laat onverlet de overige rechten van Kingspan op vergoeding van kosten,
		 schaden en renten.
12.8 De garantieperiode met betrekking tot producten bedraagt vijf jaar, te
		 rekenen vanaf de datum van acceptatie van deze producten. In geval van
		 onderaanneming garandeert Opdrachtnemer de deugdelijkheid van de
		 geleverde producten en/of verrichte diensten en/of werken voor een
		 periode van vijf jaar na oplevering door Opdrachtnemer.
12.9 Door herlevering, vervanging of herstel onder de garantie wordt de termijn
		 van die garantie verlengd of vernieuwd met de in lid 1 genoemde periode.
12.10 Gebruikt Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn met Kingspan overeenge
		 komen prestatie door derden toegeleverde materialen en/of diensten, dan
		 strekt de garantie van Opdrachtnemer aan Kingspan zich uit tot de omvang
		 van de garantie die Opdrachtnemer verkrijgt van zijn desbetreffende leverancier
		 en/of aannemer indien en voor zover die garantie omvangrijker en van langere
		 duur is dan de garanties welke Opdrachtnemer dient te verstrekken conform
		 overeenkomst en conform deze voorwaarden.
12.11 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk, dan staat
		 Opdrachtnemer gedurende de in lid 8 genoemde periode in voor de deugdelijk		 heid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in
		 de keuze met betrekking tot die constructie en materialen. In dit verband
		 wordt onder deugdelijkheid verstaan dat de desbetreffende constructie en
		 materialen voldoen aan de eisen genoemd in voornoemde VMRG-Kwaliteits		 eisen en Adviezen. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of de gebruikte
		 materialen niet deugdelijk zijn, zal de Opdrachtnemer deze herstellen dan wel
		 vervangen of Kingspan crediteren voor een evenredig deel van de desbetref		 fende factuur.
12.12 Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan zal Kingspan voor
		 zover mogelijk de desbetreffende za(a)k(en) franco aan Opdrachtnemer
		 terugzenden, waarna Opdrachtnemer ze zal herstellen dan wel vervangen of
		 Kingspan zal crediteren voor een evenredig deel van de desbetreffende
		factuur.
12.13 De kosten van herstel of vervanging in dit verband komen voor rekening van
		Opdrachtnemer.
12.14 Kingspan zal Opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een
		 eventueel gebrek te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen.
12.15 Indien Opdrachtnemer naar het oordeel van Kingspan een gebrek te laat en/
		 of niet behoorlijk herstelt of herstel van het gebrek geen uitstel kan leiden,
		 staat het Kingspan vrij na schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer het
		 ter zake nodige op kosten van Opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoe		 ren. De daaruit voortvloeiende schade, gevolgschade (voor derden) uitdruk		 kelijk daaronder begrepen, is voor rekening van Opdrachtnemer.
ARTIKEL 13. TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN ONTBINDING
13.1 Indien Opdrachtnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplich-

		 ting die voor hem uit enige overeenkomst met Kingspan mocht voortvloeien,
		 is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Kingspa ge		 rechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
		 - de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende
			 overeenkomsten en/of verplichtingen op te schorten totdat voldoening
			 door Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voldoende zeker is gesteld; en/of
		 - de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten
			 geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door Kingspan heeft
			 Opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding, in welke vorm dan
			ook.
13.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of
		 ontbinding van het bedrijf van Opdrachtnemer of beslaglegging door
		 derden op de activa van Opdrachtnemer, zullen alle overeenkomsten met
		 Opdrachtnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Kingspan
		 Opdrachtnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel
		 van) de desbetreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat geval is
		 Kingspan zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeen
		 komst op te schorten totdat nakoming door Opdrachtnemer voldoende
		 zeker is gesteld.
13.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 13.1 of 13.2,
		 zijn alle vorderingen van Kingspan op Opdrachtnemer onmiddellijk en in hun
		 geheel opeisbaar.
13.4 Een ontbinding als bedoeld in dit artikel zal niet tot gevolg hebben dat enig
		 recht van Kingspan als neergelegd in enige bepaling van deze Voorwaarden
		eindigt.
ARTIKEL 14. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
14.1 Kingspan heeft het recht om zonder enige nadere aansprakelijkheid een
		 onmiddellijk uitstel van verzending, levering van producten en/of verrichting
		 van diensten te vorderen of de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of
		 gedeeltelijk (op te schorten of) te ontbinden wanneer zulk een uitstel
		 (opschorting) of ontbinding noodzakelijk dan wel gerechtvaardigd is
		 geworden ten gevolge van elke van de wil van Kingspan onafhankelijke
		 omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens
		 Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
		 nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Kingspan kan
		 worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van
		 de overeenkomst te voorzien was.
14.2 Tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheden worden ook gerekend:
		 stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie
		 of uitvoering van werkzaamheden bij derden door Kingspan en/of bij het
		 eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige over		 heidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige, van overheidswege te
		 verkrijgen, vergunning.
14.3 In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer geen recht op enige schade
		 vergoeding, ook niet als Kingspan als gevolg van de overmacht enig voordeel
		 mocht hebben.
14.4 Kingspan zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) over		 macht toestand op de hoogte stellen.
ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
15.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor ieder nadeel en alle kosten in verband
		 met schade, van welke aard dan ook, gevolgschade (van derden) daaronder
		 uitdrukkelijk begrepen, toegebracht aan Kingspan, haar personeel en/of
		 derden als gevolg van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming
		 en voort vloeiende uit de uitvoering van of verband houdende met enige
		 overeenkomst met Kingspan uit welken hoofde dan ook, bijvoorbeeld, maar
		 niet beperkt tot, de schade die het gevolg is van de in de artikelen 12 en 13 van
		 deze Voorwaarden bedoelde tekortkomingen.
		 De administratie van Kingspan strekt tot volledig bewijs van de schade van
		 Kingspan, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtnemer.
15.2 Opdrachtnemer zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel
		 genoegzaam verzekeren en verzekerd houden. De verzekering zal minimaal
		 dekking moeten bieden voor een bedrag ad € 2.500,000,-- per schade		 aanspraak. In geval van inzet van materieel is Opdrachtnemer verplicht dit
		 materieel te verzekeren voor schade aan het object zelf en aansprakelijkheid.
		 In de polis moet zijn opgenomen dat:
		 i) voor WAM-plichtige objecten de dekking voldoet aan de eisen van de Wet
			 Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dekking biedt voor schade
			 door gebruik van het materieel.
		 ii) Kingspan en Principaal medeverzekerden zijn en verzekeraars afstand doen
			van regres.
		 Een eventueel eigen risico is voor rekening van de Opdrachtnemer.
		 Indien een polis niet is afgesloten en/of het bewijs van betaling van de premie
		 van een of meer van de hiervoor bedoelde verzekeringen niet is verstrekt,
		 heeft Kingspan het recht, doch is zij niet verplicht, deze verzekering(en) op
		 kosten van de Opdrachtnemer af te sluiten.
		 Na een daartoe strekkend verzoek zal Opdrachtnemer Kingspan onverwijld
		 inzage verlenen in de polis en de betalingsbewijzen met betrekking tot de
		 premies en (toekomstige vorderingen inzake) uitkeringen of verzekerings		 gelden overdragen aan Kingspan.
15.3 Opdrachtnemer zal Kingspan vrijwaren voor alle aanspraken van derden,
		 waaronder begrepen aanspraken van Principaal, van welke aard of uit welken
		 hoofde dan ook.
15.4 Een eventuele aansprakelijkheid van Kingspan uit welken hoofde dan ook
		 is beperkt tot het bedrag dat per schadeveroorzakende gebeurtenis onder
		 haar verzekering wordt uitgekeerd. Indien en voor zover geen uitkering op
		 grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid
		 van Kingspan beperkt tot een maximum van € 25.000,-. In beide gevallen
		 geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.
ARTIKEL 16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
16.1 Alle van Kingspan afkomstige, alsmede de door Opdrachtnemer in opdracht
		 van Kingspan gemaakte, tekeningen, schema’s, modellen, berekeningen,
		 ontwerpen, software etc. (nader te noemen “documentatie”) zijn eigendom
		 van Kingspan, terwijl de intellectuele eigendomsrechten daarop eveneens bij
		 Kingspan berusten. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om deze documen		 tatie anders dan waartoe zij haar door
		 Kingspan ter beschikking is gesteld te gebruiken, te kopiëren of in enigerlei

		 vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven. Opdracht		 nemer dient alle desbetreffende documentatie op eerste verzoek van King		 span binnen 24 uur na een daartoe gedaan verzoek aan Kingspan te retour		 neren, bij gebreke
		 waarvan Opdrachtnemer aan Kingspan een zonder rechterlijke tussenkomst
		 terstond opeisbare en niet voor matiging en/of verrekening vatbare boete
		 verschuldigd is van € 1.000,- per dag dat hij in dit kader in gebreke blijft. Deze
		 boete kan naast volledige schadevergoeding op grond van de wet worden
		 gevorderd en laat de overige aan Kingspan toekomende rechten in dit kader
		onverlet.
16.2 Indien Opdrachtnemer het bepaalde in de tweede volzin van artikel 16.1
		 overtreedt, is Opdrachtnemer aan Kingspan een zonder rechterlijke tussen
		 komst direct opeisbare en niet voor matiging en/of verrekening vatbare boete
		 verschuldigd van € 45.000,- per overtreding, onverminderd de overige aan
		 Kingspan toekomende rechten in dit kader, waaronder volledige schadever		 goeding op grond van de wet.
ARTIKEL 17. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, UITVOERING
DOOR DERDEN
17.1 Het is Kingspan toegestaan haar uit enige overeenkomst met Opdracht		 nemer voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
		 Opdrachtnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit enige
		 overeenkomst met Kingspan aan (een) derde(n) over te dragen, zonder
		 voorafgaande schriftelijke toestemming van Kingspan.
17.2 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de overeenkomst of een deel daarvan
		 door derden te laten uitvoeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestem		 ming van Kingspan. In geval van uitvoering van de overeenkomst door derden
		 blijft Opdrachtnemer aansprakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst.
ARTIKEL 18. INZET EN VERVANGING PERSONEEL
18.1 Al het door Opdrachtnemer ingezette personeel staat onder direct toezicht
		 en rechtstreekse verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Tijdens de uitvoe		 ring van werkzaamheden voor Kingspan moet steeds een namens Opdracht		 nemer verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn. Zijn naam
		 alsmede de namen van de door Opdrachtnemer op het werk tewerkgestelde
		 personen, dienen bekend te zijn bij Kingspan en de bouwdirectie ter plaatse.
18.2 Opdrachtnemer zal in dit kader bij de uitvoering van enige overeenkomst met
		 Kingspan uitsluitend eigen personeel inzetten. Vervanging van personeel
		 tijdens de uitvoering van een overeenkomst door Opdrachtnemer, is niet
		 toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kingspan.
18.3 Zodra Kingspan van mening is dat door Opdrachtnemer ingezet personeel
		 niet (meer) of niet goed voldoet aan de vereiste kwalificaties, dan wel niet
		 bereid of in staat is de werkzaamheden naar behoren te verrichten, is
		Opdrachtnemer op eerste verzoek van Kingspan gehouden voor vervanging
		 zorg te dragen.
18.4 Vervanging van personeel kan alleen plaats vinden indien het vervangend
		 personeel qua opleiding, ervaring en deskundigheid tenminste gelijkwaardig
		 is aan het oorspronkelijk ingezette personeel. Inwerkkosten en overige
		 daarmee verband houdende kosten kunnen door Opdrachtnemer niet aan
		 Kingspan in rekening worden gebracht. Vervanging van personeel mag de
		 continuïteit van de uitvoering van de overeenkomst niet hinderen.
18.5 De Opdrachtnemer moet voldoen aan alle met betrekking tot het verricht
		 en van zijn prestatie bestaande wettelijke en contractuele verplichtingen met
		 betrekking tot arbeidsomstandigheden en (arbeids)veiligheid en de Opdracht		 nemer zal zorg dragen voor in verband met de te verrichten prestatie
		 eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen.
18.6 De Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat zijn medewerkers zich
		 houden aan de op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden
		 geldende veiligheidsgedragsregels. Het dragen van de voor de uitvoering van
		 de werkzaamheden van de Opdrachtnemer naar het oordeel van Kingspan
		 benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen op de bouwplaats is verplicht.
		 Als de medewerkers van de Opdrachtnemer zich niet houden aan de veilig		 heidsgedragsregels heeft Kingspan het recht om de betreffende medewerkers
		 de toegang tot de bouwplaats te weigeren.
ARTIKEL 19. VERTROUWELIJKHEID
19.1 Opdrachtnemer garandeert dat hij tegenover derden geheimhouding zal be		 trachten met betrekking tot alle door Kingspan als vertrouwelijk gekwalifi		 ceerde gegevens en aangelegenheden waarvan zijn personeel of door hem
		 ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van een
		 overeenkomst kennis nemen. Geheimhouding dient ook betracht te worden
		 voor gegevens en aangelegenheden waarvan Opdrachtnemer de vertrouwe		 lijkheid redelijkerwijs kan begrijpen, zonder dat de vertrouwelijkheid expliciet is
		aangegeven.
19.2 Indien Opdrachtnemer het bepaalde in lid 1 van dit artikel overtreedt, verbeurt
		 hij ten behoeve van Kingspan een zonder rechterlijke tussenkomst direct
		 opeisbare en niet voor matiging en/of verrekening vatbare boete van € 45.000,		 per overtreding, onverminderd de overige aan Kingspan toekomende rechten
		 in dit kader.
ARTIKEL 20. (PERSOONS)GEGEVENS
20.1 De Opdrachtnemer geeft aan Kingspan toestemming om alle informatie
		 die Kingspan verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst op te slaan, te
		 verwerken en (her) te gebruiken en garandeert dat alle informatie en
		 gegevens die hij ter beschikking stelt aan Kingspan op een rechtmatige wijze
		 is verkregen, op een rechtmatige wijze ter beschikking is gesteld aan King		 span en dat de data geen inbreuk oplevert met enige rechten van derden.
		 Opdrachtnemer vrijwaart en houdt Kingspan gevrijwaard tegen alle claims of
		 acties van derden, publieke autoriteiten en/of individuen daar onder begrepen
		 tegen Kingspan terzake het gebruik of de verwerking van (persoons gegevens.
20.2 Voor zover Kingspan en Opdrachtnemer in de uitvoering van de Overeen		 komst persoonsgegevens met elkaar delen zullen zij redelijkerwijs voldoen aan
		 de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving.
20.3 Opdrachtnemer zal Kingspan op ieder verzoek schriftelijk en zonder vertra		 ging informeren over de wijze waarop Opdrachtnemer voldoet aan de toepas		 selijke privacywetgeving.
20.4 Opdrachtnemer zal de door Kingspan aan Opdrachtnemer verstrekte
		 persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de
		 Overeenkomst en nimmer langer bewaren dan daarvoor noodzakelijk.
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		 Opdrachtnemer zal alle vereiste technische en organisatorische voorzieningen
		 treffen ter bescherming van persoonsgegevens die de Opdrachtnemer
		 ontvangt van Kingspan. Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat de aan
		 Kingspan beschikbaar gestelde persoonsgegevens up-to-date zullen blijven.
20.5 Opdrachtnemer dient Kingspan onmiddellijk te informeren over datalekken
		 of eventuele klachten, verzoeken of informatieverzoeken afkomstig van
		 individuen, waaronder begrepen verzoeken om persoonsgegevens te corri		 geren, te verwijderen of te blokkeren.
ARTIKEL 21. ONDERAANNEMING
21.1 Ingeval de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst betrekking heeft op
		 werkzaamheden die door Opdrachtnemer in onderaanneming worden uitge		 voerd, is het in de artikelen 21 tot en met 27 bepaalde mede van toepassing.
21.2 Opdrachtnemer verklaart er zich volledig mee bekend dat de overeenkomst
		 betrekking heeft op en direct in verband staat met een door Kingspan met
		 Principaal gesloten overeenkomst.
		 In dit verband verklaart Opdrachtnemer volledig op de hoogte te zijn van de
		 inhoud van de tussen Kingspan en Principaal gesloten overeenkomst, in het
		 bijzonder van het bestek en de voorwaarden in dat kader.
21.3 Indien een overeenkomst tussen Kingspan en Principaal verplichtingen
		 oplegt aan Kingspan, worden deze verplichtingen overeenkomstig opgelegd
		 aan Opdrachtnemer en zijn ze van overeenkomstige toepassing op en maken
		 ze deel uit van de overeenkomst tussen Kingspan en Opdrachtnemer, voor
		zover in enige overeenkomst tussen Kingspan en Opdrachtnemer geen ander		sluidende bepalingen of bedingen zijn opgenomen.
21.4 Opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle wettelijke en andere voor		 schriften, die Kingspan krachtens haar overeenkomst met Principaal behoort
		 na te leven en in acht te nemen. Ook Opdrachtnemer zal deze wettelijke en
		 andere voorschriften naleven en in acht nemen.
21.5 Opdrachtnemer zal zich onthouden van het doen van mededelingen aan
		 Principaal over de inhoud van enige, huidige of voormalige, samenwerking
		 tussen Opdrachtnemer en Kingspan, dan wel over de inhoud van enige over
		 eenkomst met Kingspan.
21.6 Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot het aangaan van een overeenkomst,
		 ongeacht het onderwerp van deze overeenkomst, met Principaal, zonder
		 voorafgaande schriftelijke toestemming van Kingspan.
21.7 Indien Opdrachtnemer het bepaalde in de artikelen 21.5 of 21.6 overtreedt
		 is Opdrachtnemer aan Kingspan een zonder rechterlijke tussenkomst direct
		 opeisbare en niet voor matiging en/of verrekening vatbare boete verschuldigd
		 van € 45.000,- per overtreding.
ARTIKEL 22. UITVOERING WERKZAAMHEDEN
22.1 De werkzaamheden dienen op het in de Overeenkomst vastgestelde tijdstip
		 te beginnen en plaats te vinden in overeenstemming met de in de Overeen
		 komst opgenomen planning of een nader door Kingspan of de Principaal vast
		 te stellen planning. De in de planning opgenomen termijnen zijn fatale ter		 mijnen voor de Opdrachtnemer.
22.2 Zodra de Opdrachtnemer weet of verwacht dat de werkzaamheden niet
		 naar behoren of niet tijdig verricht kunnen worden, zal hij Kingspan daarvan
		 direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de omstandig		 heden die dat veroorzaken.
22.3 Kingspan mag het tijdstip en/of de volgorde van de uit te voeren werkzaam		 heden wijzigen en nader vaststellen. De Opdrachtnemer heeft in dat geval
		 geen recht op (schade)vergoeding.
22.4 Opdrachtnemer is verplicht uitsluitend door of namens Kingspan gegeven
		 orders en aanwijzingen op te volgen.
22.5 Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan Kingspan zijn Principaal
		 en/of de directie op het werk verzoeken hun orders en aanwijzingen recht		streeks aan Opdrachtnemer te geven, aan welke orders en aanwijzingen
		 Opdrachtnemer alsdan gehouden is. Van het hiervoor bedoelde verzoek doet
		 Kingspan schriftelijk mededeling aan Opdrachtnemer.
22.6 Ter zake van de organisatie van de bouwplaats is Opdrachtnemer gehouden
		 de aanwijzingen van de Arbeidsinspectie alsmede van de eventueel door
		 Kingspan ingeschakelde adviseur op te volgen, onder andere voor wat betreft
		 opslag van en veiligheid met betrekking tot de gebruikte materialen en de uit
		 te voeren werkzaamheden.
22.7 Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel
		 krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vrije
		 dagen gelden ook voor Opdrachtnemer en zijn personeelsleden die werk		 zaamheden uitvoeren op het werk. Kingspan is niet aansprakelijk voor door
		 Opdrachtnemer dientengevolge geleden schade en/of door haar gemaakte
		kosten.
22.8 De door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/leveranties dienen
		 binnen de op de bouwplaats geldende werktijden te geschieden. Indien de
		 werkzaamheden gedurende het winterseizoen worden voortgezet, is
		 Opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. Overwerk is
		 slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
		 Arbeidsinspectie en Kingspan.
ARTIKEL 23. WAARSCHUWINGSPLICHT
23.1 Opdrachtnemer moet voor uitvoering van het werk onderzoek doen naar en
		 Kingspan waarschuwen voor eventuele ongeschiktheid van de aangetroffen
		 situatie, daaronder begrepen ongeschiktheid van de ondergrond, ondercon		 structie en andere werken en zaken waarop, waaraan of waarin het werk
		 moet worden aangebracht of verricht.
23.2 Na aanvang van de uitvoering van het werk komt eventuele ongeschiktheid
		 van de aangetroffen situatie voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
ARTIKEL 24. MATERIEEL
24.1 Door de Opdrachtnemer bij het de uitvoering van het werk te gebruiken
		 materieel, gereedschap en instrumenten dienen te zijn voorzien van een
		 geldige goedkeuring door een bevoegde instantie.
24.2 De Opdrachtnemer dient het hem door Kingspan of Principaal ter beschik		 king gesteld materieel deskundig te gebruiken en te onderhouden en deug		 delijk te verzekeren.
24.3 De Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor
		 de door hem benodigde opslagruimte. Als het de Opdrachtnemer is toegestaan
		 gebruik te maken van een aangewezen opslagruimte op de bouwplaats, is de
		 opslag voor risico van de Opdrachtnemer.

24.4 Het voor de uitvoering van het werk benodigde horizontaal en verticaal
		 transport is voor rekening van de Opdrachtnemer.
ARTIKEL 25. VEILIGHEID
25.1. De Opdrachtnemer moet in het bezit zijn van een VCA*/**- certificaat en de
		 medewerkers moeten minimaal in het bezit zijn van een BVCA. Als de
		 Opdrachtnemer niet beschikt over een VCA*/**- certificaat moet de
		 Opdrachtnemer aantonen dat zijn bedrijfsvoering gelijkwaardig is aan een
		 VCA* gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.
25.2.De Opdrachtnemer is verplicht om zich op de hoogte te stellen van en te
		 houden aan de toepasselijke bouwplaatsregelgeving, het V&G plan ontwerp		 en uitvoeringsfase en alle vergunningsvoorschriften die van invloed kunnen
		 zijn op zijn werkzaamheden.
25.3 De Opdrachtnemer moet een V&G-deelplan opstellen in overeenstemming
		 met het V&G-plan en ter goedkeuring indienen bij de V&G-coördinator voor
		 de uitvoeringsfase. Uitsluitend na goedkeuring van het V&G-deelplan mag de
		 Opdrachtnemer beginnen met de uitvoering van zijn werkzaamheden.
25.4 De Opdrachtnemer moet een V&G-verantwoordelijke aanstellen. De
		 V&G-verantwoordelijke is aanspreekpunt voor de V&G-coördinator en zal
		 deelnemen aan het V&G-coördinatieoverleg.
25.5 De Opdrachtnemer zal actief deelnemen aan interne onderzoeken /audits
		 die gericht zijn op: (i) het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn, en (ii)
		 oorzaken van (bijna-) ongevallen.
25.6 De Opdrachtnemer moet (bijna-)ongevallen direct bij de V&G-coördinator
		 en Kingspan melden. Bij deze melding, althans zo spoedig mogelijk, moet de
		 verzuimduur (in kalenderdagen),als maat voor de ernst van het ongeval
		 worden opgegeven
ARTIKEL 26. NALEVEN WETTELIJKE REGELS EN VRIJWARING
26.1 Voor zover op een overeenkomst tussen Kingspan en Opdrachtnemer de Wet
op de Ketenaansprakelijkheid als neergelegd in de artikelen 34 of 35 Invorderingswet 1990 en/of de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers aansprakelijkheid 2004 van toepassing kan zijn, gelden in dat geval de
navolgende bijzondere verplichtingen voor Opdrachtnemer:
a. het beschikken over en op verzoek van Kingspan tonen van:
		 - het geldige identificatiebewijs van de ter uitvoering van de overeenkomst
			ingezette werknemer(s);
		 - (voor zover relevant) de geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning van
			die werknemer(s);
		 - gegevens aan de hand waarvan het loon van die werknemer(s) voor hun
			 werkzaamheden kan worden geïndividualiseerd c.q. de naam-, adres- en
			 woonplaatsgegevens van die werknemers, hun geboortedatum en
			 Burgerservicenummer/sofinummer en een specificatie van de door hen
			 gewerkte uren (loonstaten en/of manurenverantwoording);
		 - een bewijs van inschrijving in het Handelsregister;
		 - een originele G-rekeningovereenkomst voor zover deze is vereist, met
			 opgave van de instelling waar de desbetreffende rekening wordt aange
			houden;
		 - een opgave vermeldende het omzetbelastingnummer en loonbelasting
			nummer;
b. het op verzoek van Kingspan periodiek overhandigen van staten bevat		 tende de namen en registratienummers van alle personen die door
		 Opdrachtnemer in verband met enige relevante overeenkomst met
		 Kingspan van week tot week zijn te werk gesteld met hun werktijden,
		 een en ander volgens door Kingspan vastgestelde modelformulieren;
c. het iedere keer op verzoek van Kingspan en/of op eigen initiatief minimaal
		 eenmaal per kwartaal tonen van een verklaring inzake het betalingsgedrag
		 bij de bedrijfsvereniging, alsmede een verklaring tonen inzake de afdracht
		 van loonbelasting en premies volksverzekeringen zoals bedoeld in de in het
		 kader van de Wet op de Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen,
		 deze verklaring aangevende dat Opdrachtnemer alle aangegeven loonhef		 fingen heeft betaald die op het moment van de verklaring bekend waren.
26.2 Kingspan heeft steeds het recht door Opdrachtnemer ter zake van het
werk verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor
Opdrachtnemer op grond van de Wet op de Ketenaansprakelijkheid
hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op
diens G-rekening in de zin van de Wet op de Ketenaansprakelijkheid of
rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging c.q. de Ontvanger der
Directe Belastingen te voldoen.
26.3 In het in het vorige lid bedoelde geval is Kingspan van haar (betalings)
		 verplichtingen jegens Opdrachtnemer gekweten.
26.4. De Opdrachtnemer moet voorts alle geldende wetten naleven, waaronder
		 de Wet arbeid vreemdelingen, de Vreemdelingenwet, de Wet allocatie
		 arbeidskrachten door intermediairs, de Wet Aanpak Schijnconstructies en de
		 Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties naleven;
		 De Opdrachtnemer moet de overeenkomsten met medewerkers schriftelijk
		 vastleggen en al zijn verplichtingen tegenover de medewerkers strikt
		 nakomen. Hij moet desgevraagd toegang verschaffen aan Kingspan en/of
		 bevoegde instanties tot de overeenkomsten met medewerkers en meewerken
		 aan controles, audits of loonvalidaties; De Opdrachtnemer zal de in het vorige
		 lid van dit artikel genoemde verplichtingen doorleggen aan zijn onderop		 drachtnemers en zal bedingen dat zijn onderopdrachtnemers deze bepa		 lingen opnemen in alle overeenkomsten met hun onderopdrachtnemers; In
		 geval een medewerker kwalificeert als zelfstandige zonder personeel
		 (“zzp’er”), moet de Opdrachtnemer een overeenkomst met deze zzp’er
		 sluiten conform een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereen
		 komst. De opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat de zzp’er de
		 werkzaamheden conform de overeenkomst uitvoert;
		 De Opdrachtnemer moet voor aanvang van de werkzaamheden conform
		 de Overeenkomst het voor de werkzaamheden eventueel relevante keurmerk
		 of certificaat, zoals SNA keurmerk, NEN 4001-01 of VCA-certificaat, verstrek		 ken aan Kingspan.
26.5 De Overeenkomst zal pas in werking treden indien alle in dit artikel verzochte
		 documenten tijdig aan Kingspan zijn verstrekt.
26.6 De Opdrachtnemer vrijwaart Kingspan voor boetes, strafmaatregelen en/of
		 invorderingen van loonheffingen of omzetbelasting die worden opgelegd/
		 geïnd aan/van Kingspan en/of Principaal en/of derden als gevolg van het
		 handelen en/of nalaten van de Opdrachtnemer in strijd met de in dit artikel
		 genoemde verplichtingen.

26.7 De Opdrachtnemer vrijwaart Kingspan voor aanspraken van medewerkers
		 in verband met het niet nakomen van de toepasselijke wet- en regelgeving
		 en/of CAO, waaronder eveneens begrepen aanspraken van medewerkers in
		 het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies.
ARTIKEL 27. ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijnen van de Opdrachtnemer zijn tenminste gelijk aan de
onderhoudstermijnen van Kingspan op grond van de (Hoofd)aannemingsovereenkomst met de Principaal, waarbij de onderhoudstermijnen van de Opdrachtnemer nimmer zullen verstrijken voor de corresponderende onderhoudstermijnen
van Kingspan.
ARTIKEL 28. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
28.1 Op alle aanvragen en mededelingen van Kingspan en alle overeenkomsten
		 waarbij zij partij is en alle daaruit voor haar voortvloeiende verbintenissen is
		 Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weense Koopver		 drag (TRB. 1981, 184) alsmede enige andere internationale regeling waarvan
		 uitsluiting is toegestaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
28.2 Tussen Kingspan en Opdrachtnemer is een geschil aanwezig indien één van
		 beide partijen zulks schriftelijk te kennen geeft onder summiere opgave van
		 hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Partijen
		 hebben de verplichting om gedurende een maand nadat een geschil als
		 zodanig wordt kenbaar gemaakt optimale inspanningen te leveren om
		 door onderhandelingen dit te beslechten. Ieder na die periode resterend
		 geschil tussen partijen ter zake van enige aanbieding of overeenkomst en alle
		 daarmee samenhangende handelingen en/of daaruit voortvloeiende
		 afspraken zal bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rot		 terdam, tenzij Kingspan de voorkeur heeft om het geschil arbitrage te
		 beslechten. Kingspan zal in het laatstbedoelde geval omgaand kenbaar
		 maken aan welk arbitragecollege de zaak wordt voorgelegd en volgens welk
		 reglement c.q. welke procesorde die arbitrage wordt volvoerd.
ARTIKEL 29. OVERIGE VOORWAARDEN
29.1 Nietigheid van enige bepaling in deze Voorwaarden laat de geldigheid van
		 de overige bepalingen onverlet. Alsdan wordt/worden de nietige bepaling(en)
		 vervangen door nieuwe bepaling(en) die qua inhoud, bereik en doelstelling
		 zoveel mogelijk met de oude nietige bepaling(en) overeenkomt/overeen		komen.
29.2 Indien Kingspan met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen één
		 overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk
		 voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die
		 overeenkomst voortvloeien.
29.3 Het nalaten door Kingspan om binnen een in de overeenkomst genoemde
		 termijn nakoming van enige bepaling daarvan te verlangen, tast het recht
		 om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij Kingspan uitdrukkelijk en
		 schriftelijk met de niet nakoming akkoord is gegaan.
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