Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten

Postbus 1060
6201 BB Maastricht
Limburglaan 25
6229 GA Maastricht
T 043 880 80 88
F 043 880 80 00
www.wml.nl

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, hierna te noemen WML
versie december 2015

Artikel 1

Toepasselijkheid

1.1

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij WML optreedt als koper v an goederen en/of afnemer

1.2

Door het indienen van de offerte wijst de opdrachtnemer de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.

1.3

Afwijkingen op de onderhavige overeenkomst en deze voorwaarden gelden slechts wanneer WML daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

van diensten, dan wel voornemens is als zodanig op te treden.

Artikel 2
2.1

Totstandkoming van de overeenkomst
Een aanbod is onherroepelijk en geldt voor een periode van drie maanden na het uitbrengen van het aanbod aan WML.

2.2

De kosten die verbonden zijn aan het doen van een aanbod komen voor rekening van de opdrachtnemer.

2.3

Een overeenkomst komt slechts tot stand indien deze door WML per post, per fax of per e-mail is bevestigd door middel van een inkooporder.

Artikel 3

Prijs, facturering en betaling

3.1

De prijzen zijn vast en luiden in euro’s exclusief omzetbelasting. De voor de opdracht overeengekomen prijzen omvatten alle door de wederpartij te maken kosten,

3.2

Prijzen voor zaken zijn gebaseerd op de leveringsconditie “Delivered Duty Paid” (afgekort: DDP, Incoterms laatste versie).

3.3

De facturering vindt, onder vermelding van het opdrachtnummer, plaats aan het opgegeven factuuradres tegelijk met of onverwijld na de levering van de goederen

3.4

Om een tijdige betaling van de factuur door WML te garanderen dient door de opdrachtnemer op elke factuur minimaal te worden vermeld:

waaronder onder andere zijn begrepen reis- en verblijfkosten van de opdrachtnemer.

en diensten, volledig gespecificeerd naar aantal en soort en volgens de aanwijzingen van WML.
1.

de naam en het feitelijk woon-/vestigingsadres van opdrachtnemer en van WML (vermelding van alleen het postbusnummer is niet voldoende);

2.

het btw-identificatienummer van opdrachtnemer;

3.

de factuurdatum;

4.

het (opeenvolgend) factuurnummer met aanduiding deel- of eindfactuur;

5.

het bestelopdrachtnummer en/of inkoopordernummer (referentie-opdracht);

6.

de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang en de aard van de verrichte diensten. In geval van inlening van personeel bij de

uitvoering van de opdracht ontvangen wij bij facturatie een specificatie van de brutoloonsom per week en het aantal gewerkte uren per week;
7.

de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd of het tijdvak waarop de factuur betrekking heeft;

8.

het bedrag van de goederen/materialen (met vermelding eenheidsprijs excl. BTW), de loonsom en - indien de verleggingsregeling omzetbelasting
niet van toepassing is - de omzetbelasting, die zijn inbegrepen in het gefactureerde bedrag;

9.

het toegepast btw-tarief en btw-bedrag;

10.

bij toepassing van artikel 18 van deze Algemene inkoopvoorwaarden het, conform artikel 18.3, op de G-rekening voor de verschuldigde loonheffingen en -

indien de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing - voor de omzetbelasting te storten bedrag in euro, met vermelding van de percentages van de
loonsom en omzetbelasting van het factuurbedrag als bedoeld onder sub 8;
11.
12.

het rekeningnummer van de G-rekening;
indien de verleggingsregeling omzetbelasting wel van toepassing is: het btw-identificatienummer van WML (BTW NL003045250B01),
de aanduiding “btw verlegd” en het onder de verlegging geldende btw-tarief.

3.5

Betaling vindt plaats onder aftrek van een eventuele kredietbeperking, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, m its de goederen zijn ontvangen of de
diensten zijn geleverd en WML op goede grond, geen bezwaar heeft gemaakt tegen de wijze van ui tvoeren van de overeenkomst
of de ingediende factuur. Betaling van het factuurbedrag houdt in geen enkel opzicht afstand van enig recht in.

3.6
Artikel 4
4.1
4.2

WML is te allen tijde bevoegd vorderingen van opdrachtnemer op WML te verrekenen met vorderingen die WML uit welke hoofde dan ook op opdrachtnemer heeft.
Levering
Levering in gedeelten is slechts toegestaan indien dat uitdrukkelijk met WML is overeengekomen.
De opdrachtnemer verplicht zich, als hij weet of vermoedt te weten dat hij de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal kunnen nakomen, dit onverwijld
schriftelijk mede te delen aan WML onder vermelding van de reden van de niet-nakoming.

4.3

De levering van zaken geschiedt conform de leveringsconditie DDP en de goederen dienen zonodig gelost te worden.

4.4

Voor leveringen op een andere afleverlocatie dan een goederenontvangst locatie bij WML, dient het aflevermoment te worden afgestemd met de WML
contactpersoon.

4.5

De opdrachtnemer zal de te leveren goederen doen vergezeld gaan van alle relevante documentatie die bestemd is om het geleverde naar behoren te kunnen
gebruiken, te beheren en te onderhouden, alsmede eventuele inspectie-, beproevings-, keurings-, controle-, en garantiebewijzen.

4.6

De vrachtbrief is opgesteld in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving.

4.7

Indien de geleverde zaken bestaan uit losse componenten (bevestigingsmaterialen, pakkingen, stickers, montageinstructies, e.d .) dan dienen deze geleverd te
worden in een geschikte verpakking, gelijktijdig met de betreffende zaken en herkenbaar als behorende bij de betreffende levering.

4.8

De opdrachtnemer zal er voor zorg dragen dat de goederen deugdelijk verpakt zijn en zal de zending merken met het WML bestel- en referentienummer en het
aantal colli, alsmede met correcte NAW gegevens van het afleveradres. De pakbon moet duidelijk zichtbaar worden bevestigd aan de buitenkant van de af te
leveren zaken in een doorzichtige plastic hoes en het WML artikelnummer dient vermeld te worden op de pakbon indien dit b ekend is bij opdrachtnemer.

4.9

Het maximaal toelaatbare gewicht per individuele verpakking is 23 kg. Zwaardere verpakte zaken dienen uitgerust te zijn met geschikte voorzieningen voor
verplaatsen, opslag of vervoer, zoals hijsogen, pallets, etc.

4.10

Opdrachtnemer dient WML per inkooporder informatie beschikbaar te stellen over de benodigde voorzieningen voor horizontaal en verticaal transport, verplaatsing

4.11

Speciale verpakkingen die retour moeten naar de opdrachtnemer dienen als zodanig gemerkt te zijn.

4.12

Alle door opdrachtnemer te gebruiken verpakkingsmaterialen dienen recyclebaar te zijn voor zover mogelijk.

en opslag, zoals hijsinrichtingen, heftruck, specifieke opslag voor gevaarlijke artikelen, etc.

Artikel 5
5.1

Hulpmiddelen
De door WML aan de opdrachtnemer beschikbaar gestelde of voor rekening van WML door de opdrachtnemer aangeschafte of vervaardigde materia len,
tekeningen, modellen, instructies, specificaties, programmatuur, gereedschappen en overige middelen die op enigerlei wijze vo or de opdrachtnemer een
ondersteunende functie hebben voor de te leveren goederen of diensten, blijven vanaf het moment van beschikbaarstelling, aans chaf of vervaardiging eigendom
van WML.

5.2

Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom die door WML aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst, berusten uitsluitend bij WML.

Artikel 6
6.1

Opslag
Het is de opdrachtnemer, uitsluitend met schriftelijke toestemming van WML, toegestaan om goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst op te
slaan op terreinen of in gebouwen van WML.

6.2

De kosten van opslag kunnen worden doorberekend aan de opdrachtnemer.

6.3

WML is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van WML.

Artikel 7
7.1

Veiligheid, Gezondheid en Milieu, kwaliteit en garantie
De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht alle relevante wettelijke eisen, overheidsvoorschriften en normen naleven. De opdrachtnemer dient zich,
voor zover dat in de opdracht nader is aangegeven, te conformeren aan veiligheids-, gezondheids- en milieuprocedures van WML. Het VGM reglement is te vinden
via www.wml.nl onder ‘publicaties’.

7.2

Relevante overeenkomsten die WML met derden heeft gesloten, dient opdrachtnemer in acht te nemen voorzover deze overeenkomste n bekend zijn bij
opdrachtnemer.

7.3

Het geleverde moet voldoen aan de overeengekomen specificatie en geschikt zijn voor het doel waarvoor is geleverd en voldoen aan de relevante wettelijke eisen
en overheidsvoorschriften alsmede aan de binnen de branche en WML gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen.

7.4

De opdrachtnemer vrijwaart WML tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze wordt veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen
7.1 tot en met 7.3.

7.5

Indien het geleverde niet voldoet aan het in artikel 7.3 gestelde, wordt het geleverde afgekeurd. In geval van afkeuring door WML zal WML daarvan zo spoedig
mogelijk mededeling doen. WML zal de afgekeurde goederen retourneren aan de opdrachtnemer of in afwachting van instructies van de opdrachtnemer onder zich
houden. WML zal in de mededeling de opdrachtnemer een redelijke termijn stellen om conform de overeenkomst te leveren of een dienst conform overeenkomst af
te ronden. Deze mededeling geldt als een ingebrekestelling. Afgekeurde goederen zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer vanaf het moment dat de
afkeurmededeling naar de opdrachtnemer verzonden is. De eigendom van de afgekeurde goederen wordt geacht bij de opdrachtnemer te zijn gebleven en nooit op WML
te zijn overgegaan. In geval van afkeuring van een geleverde dienst zal WML zo spoedig mogelijk een rapport aan opdrachtnemer toezenden. In dit rapport is in ieder
geval vermeld of de dienst door WML wordt goedgekeurd en zo nee, welke werkzaamheden nog door opdrachtnemer binnen een redelijke termijn dienen te worden
verricht teneinde alsnog zo spoedig mogelijk te komen tot oplevering van de dienst. Als dag van oplevering wordt beschouwd de dag waarop de dienst door WML wordt
goedgekeurd.

7.6

De opdrachtnemer verleent een garantie op de goederen van tenminste 12 maanden na aflevering tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Deze garantie laat
onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

7.7

De opdrachtnemer dient gedurende de garantietermijn ieder schriftelijk door WML gemeld gebrek te verhelpen, dan wel het geleverde te vervangen voor rekening
van de opdrachtnemer met inbegrip van alle bijkomende kosten.

7.8

Ondeugdelijke goederen dienen te worden vervangen door deugdelijke exemplaren.

7.9

WML heeft het recht de levering voor rekening van opdrachtnemer te (doen) herstellen of te (doen) vervangen, indien na overle g met opdrachtnemer redelijkerwijs
mag worden aangenomen dat opdrachtnemer niet, niet tijdig, of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan zorgdragen. Dit ontslaat opdrachtnemer niet van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

7.10

Indien de opdrachtnemer op grond van deze verplichting goederen of diensten heeft gewijzigd, hersteld of vervangen zal ten opzichte van deze goederen of

7.11

Tenzij anders overeengekomen garandeert de opdrachtnemer dat voor een periode van tenminste vijf jaar na aflevering van de goederen, de onderdelen van de

diensten de resterende duur van de oorspronkelijke garantietermijn van toepassing zijn.
goederen kunnen worden geleverd. Opdrachtnemer is gerechtigd in plaats van de oorspronkelijk geleverde onderdelen vervangende onderdelen te leveren, mits
deze aantoonbaar gelijkwaardig zijn.
Artikel 8
8.1

Keuringscertificaat leverancier
Opdrachtnemer zal op verzoek van WML de goederen leveren met een certificaat (getekend door de kwaliteitsmanager van de opdra chtnemer) waarin verklaard
wordt dat de goederen gecontroleerd zijn en voldoen aan de overeengekomen specificatie.

Artikel 9
9.1

Informatiebeveiliging
De opdrachtnemer die software of data wil toevoegen, onttrekken, veranderen of anderszins wijzigingen wil aanbrengen in het datadomein van WML, heeft daarvoor
schriftelijke toestemming van WML nodig.

Artikel 10
10.1

Benaderingsbeding

Gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan, zullen partijen binnen een periode van 6 maanden na be ëindiging daarvan, geen
medewerkers van elkaar in dienst nemen en noch direct, noch indirect zakelijke betrekkingen aangaan met elkaars personeel, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de wederpartij, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 45.000 euro onverminderd het recht op vergoeding van de

werkelijk geleden schade.
Artikel 11
Geheimhouding en informatieplicht
11.1

De opdrachtnemer zal WML alle informatie verstrekken betreffende het geleverde die voor WML van belang kan zijn. Opdrachtnemer, zijn werknemers en door hen
ingeschakelde derden houden geheim alle informatie die zij al dan niet rechtstreeks van of over WML hebben leren kennen en waarvan vaststaat dat d eze van
vertrouwelijke aard is, dan wel waarvan zij de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoren te onderkennen.

11.2

Partijen zullen de onder hen werkzame personen en door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

11.3

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WML is het de opdrachtnemer niet toegestaan de naam WML in advertenties en andere commerciële uitingen te
gebruiken.

Artikel 12

Boete

12.1

Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.

12.2

De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van WML tot nakoming en het recht op schadevergoeding.
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Artikel 13
13.1
13.2

Intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden

De opdrachtnemer garandeert dat het gebruik van de aan WML geleverde goederen en diensten geen inbreuk zal opleveren op intellectuele eigendomsrechten.
Indien er niet voldaan wordt aan de garantie genoemd in het eerste lid, is de opdrachtnemer verplicht WML het gebruiksrecht te verschaffen, of zulke wijzigingen
door te voeren dat de onrechtmatigheid ophoudt te bestaan, of een gelijkwaardige vervanging, die geen inbreuk maakt, voor het geleverde te leveren, in overleg met
WML zonder verhoging van de koopprijs en zonder beperking van de toepassing.

13.3

De opdrachtnemer vrijwaart WML voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit enigerlei inbreuk op de in het eerste lid bedoelde rechten en zal WML alle schade
vergoeden die WML tengevolge hiervan lijdt.

13.4

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot informatie en resultaten welke voortvloeien uit of resultaat zijn van de uitvoering van de
overeenkomst komen bij uitsluiting van anderen toe aan WML. Opdrachtnemer stemt ermee in om onvoorwaardelijk alle voormelde rechten over te dragen aan
WML of volledige medewerking te verlenen om dergelijke rechten voor WML te verkrijgen.

13.5

Opdrachtnemer mag door gezamenlijke ontwikkelingen van WML en de opdrachtnemer tot stand ge komen goederen of diensten niet zonder schriftelijke
toestemming van WML ten behoeve van derden gebruiken.

Artikel 14
14

Overdracht van rechten en verplichtingen; uitbesteding

De opdrachtnemer zal zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, tenzij WML
hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 15
15.1

Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door WML of derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hem zelf of zijn personeel of van
degenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. De schadevergoedingsverplichting van de opdrachtnemer strekt zich niet uit tot
omzetschade.

15.2

De opdrachtnemer vrijwaart WML voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid op basis van het vori ge lid en zal op
verzoek van WML een schikking met derden treffen.

15.3

In dit artikel wordt onder derden begrepen personeel van W ML en zij die in opdracht van WML werkzaam zijn.

15.4

Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een adequate aansprakelijkheidsverzekering. Het verzekerd bedrag van de aansprak elijkheidsverzekering bedrijven
(AVB) bedraagt minimaal 2,5 miljoen euro per gebeurtenis. Indien een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereist is, bedraagt het verzekerd bedrag van deze
verzekering minimaal 250.000 euro per gebeurtenis. Op verzoek van WML dient opdrachtnemer de betreffende polis of certificaat ter inzage te verstrekken.

Artikel 16
16.1

Niet tijdige nakoming, ontbinding, wijziging opdracht, opschorting en annulering

Indien de opdrachtnemer enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloei en niet, niet tijdig of niet naar
behoren nakomt, alsmede in geval van zijn faillissement of surséance van betaling en in geval van stilleggen, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare
toestand van de onderneming van de opdrachtnemer, is hij van rechtswege in verzuim en heeft WML het recht de overeenkomst zon der ingebrekestelling buiten
rechte eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtnemer of b etalingsverplichtingen op te schorten
of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder dat WML tot enige schadevergoeding gehouden is.
Dit laat alle eventueel aan WML verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht van WML op volledige schadevergoeding , onverlet.

16.2

Alle vorderingen, die WML in gevallen van (tussentijdse) ontbinding als bedoeld in dit artikel op de opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen en uitstaande
bankgaranties zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

16.3

Indien de opdrachtnemer zich beroept op niet-toerekenbare tekortkoming heeft WML het recht de overeenkomst tussentijds te ontbinden overeenkomstig de
bepalingen van dit artikel.

16.4

WML heeft het recht om van opdrachtnemer redelijke wijzigingen in de aard en omvang van de levering of dienst te verlangen. I ndien een wijziging naar het oordeel
van de opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alv orens aan de wijzigingen gevolg te
geven, WML hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisge ving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien
deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van WML onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg tre den.

16.5

WML heeft de bevoegdheid de levering op te schorten of de opdracht te annuleren, mits hij de aantoonbare schade die de opdrachtnemer daardoor lijdt aan hem
vergoedt.

16.6

Indien en zodra blijkt dat ten behoeve van het aangaan van de opdracht enig voordeel is of wordt aangeboden, of wordt verscha ft door of namens opdrachtnemer
aan ondergeschikten of vertegenwoordigers van WML, is WML gerechtigd de opdracht zonder ingebrekestelling met onmiddellijke i ngang buiten rechte te ontbinden
zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

16.7

Rechten en verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, opdracht of inkooporder voort te duren, blijven
bestaan. Tot deze rechten en verplichtingen behoren in ieder geval: vrijwaring voor schending van intellectuele (eig endoms)rechten, aansprakelijkheid, betaling van
eventuele schriftelijk overeengekomen boetes, afdracht van belastingen en sociale premies, geheimhouding, toepasselijk recht en domiciliekeuze.

Artikel 17
17.1

Meerwerk en minderwerk

WML is slechts gehouden om meerwerk te betalen, wanneer dat meerwerk is opgedragen door middel van een voorafgaand aan het verrichten van het meerwerk
door de afdeling Inkoop ondertekende inkooporder.

17.2

Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minderwerk niet in de offerte zijn opgenomen, verplicht de opdrachtnemer zich ertoe voor meerwerk en minderwerk
de voor WML gebruikelijke tarieven te hanteren.

17.3

De verrekening van minderwerk wordt in onderling overleg bepaald.

Artikel 18
18.1

Keten- en Inlenersaansprakelijkheid

De uitvoering van opdrachten en overeenkomsten geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen en het voeren van de v oorgeschreven administratie
inzake de keten- en inlenersaansprakelijkheid ,de Invorderingswet 1990 en, indien van toepassing, de verleggingsregeling omzetbelasting ingevolge de Wet op de
Omzetbelasting 1968.

18.2

I.h.k.v. het eerste lid gelden de volgende administratieve verplichtingen:

-

De Opdrachtnemer dient de administratie te voeren zoals deze is voorgeschreven ingevolge de in het eerste lid opgenomen wet- en regelgeving, en dient bij verlening
van een opdracht door WML een kopie van het bewijs van inschrijving in het handelsregister en indien van toepassing een kopie van bewijs van inschrijving bij de
branchevereniging, onverwijld aan WML te overleggen. Is opdrachtnemer Zelfstandig ondernemer Zonder Personeel (ZZP’er) dan dient eveneens een kopie van het
identiteitsbewijs (niet zijnde rijbewijs) en het Burgerservicenummer aan WML te worden overlegd. Uiterlijk vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet Deregulering
Beoordeling Arbeidsrelaties dient opdrachtnemer te handelen conform de aan de wet DBA aangepaste inhuurovereenkomst.Tot de datum van inwerkingtreding van de
wet DBA volstaat een kopie van een door de Belastingdienst, voor de betreffende werkzaamheden, afgegeven geldige ‘Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming’
(VAR-wuo) of ‘Verklaring Arbeidsrelatie directeur-grootaandeelhouder’ (VAR-dga).
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-

Gedurende de looptijd van de opdracht dient de opdrachtnemer niet zijnde een ZZP’er als bijlage bij iedere (termijn)factuur een register aan WML te verstrekken waarin
de volgende gegevens van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken werknemers zijn opgenomen: naam en voorletters, geboortedatum, burgerservicenummer
(BSN), en het nummer en de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs, aantal feitelijk gewerkte uren en bruto dagloon alsmede - indien van toepassing - eenmalig een
kopie van een A1-verklaring, verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning, evenals - indien van toepassing - naam-, adres- en woonplaatsgegevens van
onderaannemer(s)/uitlener(s). Bij het vervallen of wijzigen van voornoemde documenten dient wederom een actuele geldende kopie aan WML te worden verstrekt.

-

Gedurende de looptijd van de opdracht verstrekt de opdrachtnemer (niet zijnde ZZP’er) elke drie maanden dan wel op verzoek aan WML een ‘Verklaring betalingsgedrag
keten- en inlenersaansprakelijkheid’ van de Belastingdienst. Vóór het verstrijken van de geldigheidsduur hiervan verstrekt de opdrachtnemer aan WML een nieuwe
geldige verklaring voor de duur van 3 maanden. Na een verzoek hiertoe dient de verklaring onverwijld doch uiterlijk binnen tw ee weken aan WML te worden verstrekt.

18.3

I.h.k.v. het eerste lid kan WML van elke factuur van opdrachtnemer - indien de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is - het volledige btw-bedrag,
evenals een door WML vast te stellen percentage dat betrekking heeft op de over de opdracht verschuldigde loonheffingen, storten op de G-rekening van
opdrachtnemer.Wanneer daartoe tijdens de uitvoering aanleiding bestaat, is WML gerechtigd het eerder vastgestelde percentage te wijzigen. W ML zal de stortingen
op de G-rekening in mindering brengen op de door haar verschuldigde bedragen als vermeld op de factuur.
De opdrachtnemer dient de gegevens die noodzakelijk zijn voor de storting op een G-rekening, onverwijld na het verzoek van WML aan haar te verstrekken.

18.4

Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik zal maken van derden (onderaannemers of onderuitleners), dient WML hieraan vooraf
schriftelijk toestemming te geven. WML is gerechtigd om de betaling van facturen van de opdrachtnemer op te schorten ingeval derden zijn ingeschakeld zonder
voorafgaande schriftelijke kennisgeving hiervan aan WML. In relatie tot de in te schakelen derden is het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel van
overeenkomstige toepassing.
De opdrachtnemer verplicht zich ertoe om het bepaalde in bedoelde artikelen expliciet met de derden schriftelijk overeen te komen.
De opdrachtnemer verstrekt aan WML een kopie van de overeenkomst met de derden waaruit blijkt dat het bepaalde in de voorgaande leden
van dit artikel is overeengekomen met derden.

18.5

Indien de opdrachtnemer en/of derden geen of in onvoldoende mate medewerking verlenen aan de verstrekking van de kopie van de overeenkomst, dan wel de
gegevens als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is WML bevoegd om de betaling van de facturen van de opdrachtnemer op te schorten totdat deze
medewerking wel is verleend.

18.6

De opdrachtnemer vrijwaart WML voor aanspraken van de Belastingdienst i.v.m. de betaling door de opdrachtnemer of diens onderaannemer of onderuitlener van
loonheffingen en, indien van toepassing, omzetbelasting die zij verschuldigd worden dan wel moeten betalen in verband met de uitvoering van (een deel van) de
opdracht.

Artikel 19
19.1

Wet Aanpak Schijnconstructies

Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de diensten aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn
medewerkers van toepassing is.

19.2

Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de diensten op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

19.3

Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken e n werkt mee aan controles, audits of
loonvalidatie.

19,4

Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan W ML toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien WML dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verricht en van de diensten.

19.5

Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten
van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkor t opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan
ten behoeve van het verrichten van de diensten.

19.6

Opdrachtnemer vrijwaart WML tegen elke aansprakelijkheid met betrekking tot de Wet Aanpak Schijnconstructies. Indien WML aansprakelijk wordt gesteld op grond van
de Wet Aanpak Schijnconstructies, heeft zij een regresrecht op opdrachtnemer.

Artikel 20

Personeel van opdrachtnemer en Wet Arbeid Vreemdelingen

20.1

Bij de uitvoering van de overeenkomst dient het personeel zich te kunnen identificeren en dient het te voldoen aan de algemene eisen van gedrag, geschiktheid,

20.2

Indien het een werknemer op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen niet toegestaan is vrij arbeid in Nederland te verrichte n, verplicht Opdrachtnemer zich om een

vakbekwaamheid en deskundigheid.
kopie van de tewerkstellingsvergunning van deze werknemer aan WML te overleggen alvorens hij ingezet wordt bij de uitvoering van het werk.
Artikel 21
21.1

Toezichthouden

WML is bevoegd te bepalen dat door haar aan te duiden werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd dan in tegenwoordigheid van WML of van door haar
aangewezen personen.

Artikel 22

Toepasselijk recht en geschillen

22.1

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2

De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag is uitgesloten.

22.3

Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden bes chouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van
onderling overleg tot een oplossing worden gebracht.

22.4
22.5

Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in Maastricht.
In afwijking van het gestelde in het vierde lid, heeft WML het recht te bepalen dat het geschil door arbitrage wordt beslecht . In dat geval zal arbitrage plaatsvinden
overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam.

22.6

Indien een bepaling van deze inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde
een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
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