Algemene inkoop voorwaarden MKW Groep BV
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE INKOOPVOORWAARDEN
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen,
overeenkomsten en daarmee verband houdende rechtshandelingen waarbij MKW
Groep BV, MKW Projecten BV, MKW Woningbouw BV en MKW Technisch Beheer
BV, verder te noemen “MKW Groep BV”, zaken en/of diensten van een derde,
verder te noemen “Leverancier”, betrekt of aan een derde, verder te noemen
“Opdrachtnemer” een opdracht van onder aanneming verstrekt. De
opdrachtgever(s) van MKW Groep BV wordt in deze inkoopvoorwaarden
aangeduid met “Principaal”.

4.4
Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen
en in de Nederlandse taal geschreven documentatie zoals tekeningen, kwaliteits-,
keurings- en garantiecertificaten, serviceboeken, instructieboeken en
handleidingen.

1.2
Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk als en voor zover
MKW Groep BV de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

4.6
Het door MKW Groep BV keuren en/of testen van zaken houdt levering noch
afname in.

1.3
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waar Leverancier op enig moment
en op enigerlei wijze naar mocht verwijzen of die mochten zijn opgenomen in
enige uiting van Leverancier, in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

4.7
Indien Leverancier later dan de overeengekomen afleverdatum of ondeugdelijk
aflevert, schiet Leverancier ten aanzien van deze verplichtingen vanaf de
overeengekomen afleverdatum tekort in de nakoming van zijn verplichting, zonder
dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Leverancier is alsdan een boete
verschuldigd ter hoogte van 1% van de aanneemsom c.q. prijs voor de te laat of
ondeugdelijk afgeleverde zaken per kalenderdag tot een maximum van 10% van
die aanneemsom c.q. prijs. De boete laat onverlet de verplichting voor Leverancier
alle schade te vergoeden die door te late of ondeugdelijke aflevering voor MKW
Groep BV is ontstaan.

4.5
Leverancier is niet bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen. Alsdan wordt onder levering mede een deellevering verstaan.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1
Op een aanvraag van MKW Groep BV volgt een onherroepelijke aanbieding van de
Leverancier, die onherroepelijk is voor de termijn die in de aanbieding wordt
genoemd doch minstens voor de duur van drie kalendermaanden.
2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien MKW Groep BV een offerte
aanvaardt door middel van een schriftelijke inkooporder met vermelding van een
bestelnummer en een projectnummer.

ARTIKEL 5. VERPAKKING EN VERZENDING
5.1
Leverancier zal de zaken, voor zijn rekening met inachtname van de bij of op grond
van in de wet gestelde eisen en op een voor de zaken deugdelijke en
milieuvriendelijke manier verpakken. De zending dient te zijn voorzien van een
paklijst.

2.3
Als bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door MKW
Groep BV ter beschikking gestelde of goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, keuringsvoorschriften en dergelijke maken deze integraal onderdeel uit van
de overeenkomst en van de verplichtingen van Leverancier.

5.2
Door MKW Groep BV aan de verpakking en/of verzending gestelde bijzondere
eisen zullen, mits tijdig schriftelijk aan Leverancier kenbaar gemaakt, strikt worden
nageleefd.
5.3
Leverancier dient verpakkingsmateriaal op eerste verzoek van MKW Groep BV terug te nemen. Leverancier is verantwoordelijk voor het op haar kosten
verwijderen of verwerken van verpakkingen, vuil, afval en overtollig materiaal voor
zover die afkomstig zijn van of verband houden met de onder de overeenkomst
vallende levering van goederen of uitvoering van werkzaamheden. Leverancier
houdt daarbij de geldende wet- en regelgeving in acht. Retourzending van
(leen)emballage geschiedt voor rekening en risico van Leverancier naar een door
deze op te geven bestemming.

2.4
Leverancier zal Principaal geen offertes verstrekken met betrekking tot zaken en/of
diensten die in verband staan met het onderhavige werk. Noch zal Leverancier met
Principaal buiten MKW Groep BV om regelingen treffen die in verband staan met
het onderhavige werk. Indien Leverancier opdrachten en/of aanwijzingen die in
verband staan met het onderhavige werk ontvangt van Principaal, zullen deze pas
worden uitgevoerd na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MKW Groep BV.
2.5
Leverancier kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met de in deze
voorwaarden omschreven bepalingen. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade
als de hem verstrekte gegevens onjuistheden, onduidelijkheden en/of
onvolledigheden bevatten en hij deze aanstonds of bij een behoorlijke
interpretatie had behoren te ontdekken en MKW Groep BV hier niet schriftelijk van
op de hoogte heeft gesteld.

ARTIKEL 6. KWALITEIT, GARANTIE
6.1
Leverancier garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Leverancier garandeert dat de zaken en diensten:
a.
b.

ARTIKEL 3. PRIJZEN
3.1
De overeengekomen prijzen en tarieven luiden in Euro's, excl. btw. De
overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast en bindend en bevatten alle kosten
die verband houden met of voortvloeien uit het verrichten van de
overeengekomen prestatie. De prijzen en tarieven kunnen nimmer worden
verhoogd als gevolg van wijzigingen in valutakoersen, aankoopprijzen,
vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen,
grondstoffen of halffabricaten, lonen en andere door Leverancier aan derden
verschuldigde prestaties.

c.
d.
e.
e.

f.
ARTIKEL 4. LEVERING
4.1
Levering geschiedt DDP (delivered duty paid, Incoterms 2015) op het
overeengekomen (verzend)adres. De leveringsdatum of termijn geldt als het fatale
tijdstip c.q. de fatale termijn.

g.
h.

4.2
De levering is voltooid op het moment dat de zaken door of namens MKW Groep
BV in ontvangst zijn genomen en ook voor akkoord is getekend voor aflevering en
de zaken zijn goedgekeurd. De levering van diensten is voltooid op het moment dat
voor akkoord is getekend voor de uitvoering.

i.

j.

4.3
Indien MKW Groep BV Leverancier verzoekt de levering uit te stellen zal
Leverancier de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen
deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor MKW Groep BV opslaan en MKW
Groep BV vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.

beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;
van goede kwaliteit zijn, vrij zijn van gebreken en indien van toepassing
vervaardigd uit nieuwe materialen dan wel geschikt voor BIM gebruik;
vrij zijn van rechten en aanspraken van derden;
geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
voldoen aan de bij of op grond van wet gestelde eisen onder andere op het
gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu;
voorzien c.q. vergezeld zijn van gegevens die nodig zijn voor een juist en veilig
gebruik (waaronder onderhoud) en die duidelijk en in de Nederlandse taal op
de zaken zijn aangebracht of, als dat niet mogelijk is, op de bijbehorende
instructie;
in overeenstemming met de wettelijke Europese richtlijnen voldoet aan de
CE-markering respectievelijk aan de EG verklaring van
overeenstemming voor machines /veiligheidscomponenten of “verklaring van
fabrikant”;
geen asbest, andere kankerverwekkende stoffen, of andere voor de
gezondheid gevaarlijke stoffen bevatten;
vergezeld gaan van tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten en zijn
voorzien van type-, serie- en zo mogelijk apparaat nummer;
in geval van houtproducten: dat alle houtproducten op een duurzaam
verantwoorde manier zijn geproduceerd, afkomstig zijn van een legale bron
en het FSC of PEFC keurmerk bevatten;
Leverancier zal zich proactief opstellen en waar mogelijk innovatief zijn in het
verbeteren van de milieuprestatie verbonden aan de te leveren zaken of de te
verrichten diensten. Bij gebruik of levering van zaken heeft, voor zover dit van
toepassing is, vermijding en/of reductie van aan energie of transport
verbonden emissies naar lucht nadrukkelijk de voorkeur.

6.3
Als de zaken - ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen - niet blijken te
voldoen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel zal Leverancier de zaken voor zijn
rekening en ter keuze van MKW Groep BV op diens eerste verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, tenzij MKW Groep BV de voorkeur geeft aan
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ontbinding van de overeenkomst. Alle in verband hiermee te maken kosten komen
voor rekening van Leverancier.
6.4
In spoedeisende gevallen, naar het oordeel van MKW Groep BV, of als na overleg
met Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze zal
tekortkomen in de nakoming van zijn (garantie)verplichting, heeft MKW Groep BV
het recht herstel of vervanging voor rekening van Leverancier zelf of door derden
uit te (laten) voeren. Dit ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst.

Hulpmiddelen die door Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt, worden op eerste verzoek van MKW Groep BV ter goedkeuring aan MKW
Groep BV voorgelegd.

ARTIKEL 10. FACTURERING, BETALING, VERREKENING
10.1
Facturen dienen ten minste te vermelden:
a. de datum;
b. het bestelnummer;
c. het projectnummer;
d. de leverdatum;
e. de nettoprijs;
f. btw-nummer van Leverancier;
g. termijnnummer bij aanneming van werk;
h. toegepast tarief bij aanneming van werk en inleen;
i.
loonsom bij aanneming van werk en inleen;
j.
loonbelastingnummer bij aanneming van werk en inleen;
k. juiste tenaamstelling, volgens het gestelde in de inkoopopdracht.

6.5
Zodra Leverancier weet of behoort te weten dat hij zal tekortkomen in de
nakoming van de overeenkomst, is hij verplicht hiervan onmiddellijk schriftelijk
onder opgave van redenen mededeling te doen aan MKW Groep BV.
Onverminderd het recht van MKW Groep BV overeenkomstig het bepaalde in
artikel 16, overleggen partijen of, en zo ja, op welke wijze, de levering alsnog naar
genoegen van MKW Groep BV kan plaatsvinden.
6.6
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt een garantietermijn van één jaar
na oplevering van het (gehele) werk c.q. project aan Principaal door MKW Groep
BV, waarvan de door Leverancier geleverde zaken en/of diensten, dan wel de
uitgevoerde werkzaamheden een onderdeel zijn. De garantietermijn op een
uitgevoerde reparatie begint opnieuw na inbedrijfstelling.

Als de btw Verleggingsregeling van toepassing is, dient de factuur:
l.
btw verlegd te zijn;
m. het juiste omzetbelastingnummer van de betreffend MKW Groep BV Entiteit
vermeld te worden.

ARTIKEL 7. KEURING, GOEDKEURING, WEIGERING
7.1
Keuring (hieronder mede te verstaan beproeving en inspectie) door of namens
MKW Groep BV kan plaatsvinden zowel voor als na de levering.

Als de Wet Ketenaansprakelijkheid geldt, dient:
n. de factuur voorzien te zijn van een mandagenregister/werkbon;
o. het geblokkeerde bedrag vermeld te worden op de factuur (indien van
toepassing);
p. G-rekeningnummer vermeld te worden op de factuur (indien van toepassing).

7.2
Ingeval van keuring dient Leverancier:
toegang te verlenen tot de plaatsen waar de zaken worden geproduceerd
en/of zijn opgeslagen;
medewerking aan de gewenste keuring te verlenen en voor zijn rekening de
benodigde documentatie en inlichtingen te verstrekken.

Het e-mailadres voor originele inkoopfacturen is: factuur@mkwgroep.nl
Facturen worden automatisch verwerkt om welke reden:
q. facturen alle bijlagen (factuur en ook eventuele mandagenregisters,
werkbonnen, rapporten e.d.) in PDF dienen te bevatten. Andere
bestandstypes worden niet verwerkt;
r. 1 factuur met de betreffende bijlagen per email verstuurd dient te worden;
s. teksten die in het e-mailbericht worden getypt, niet gelezen worden.

ARTIKEL 8. EIGENDOM
8.1
De eigendom van de zaken gaat over van Leverancier op MKW Groep BV op het
moment van levering. Leverancier garandeert dat de volledige en onbezwaarde
eigendom wordt verkregen.

Als aan het bovenstaande niet of niet geheel is voldaan, is MKW Groep BV
gerechtigd de betaling van de factuur op te schortenen de factuur te retourneren.

8.2
Vindt eigendomsoverdracht plaats voordat feitelijke levering plaatsvindt, dan zal
Leverancier de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen
merken als herkenbaar eigendom van MKW Groep BV, en MKW Groep BV
vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door
derden.

10.2
MKW Groep BV mag de door Leverancier met het werk verband houdende
Loonheffing, waarvoor zij op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk
aansprakelijk is, aan Leverancier betalen door storting daarvan op diens
geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid (de Grekening).

8.3
Ingeval zaken door MKW Groep BV worden afgekeurd, worden het risico en de
eigendom geacht nooit te zijn overgegaan op MKW Groep BV.

10.3
Tenzij anders is overeengekomen, zal MKW Groep BV 40% van het loonbestanddeel – en als dit onbekend is 40% van het factuurbedrag – rechtstreeks overmaken.
Het bedrag wordt gestort op de G-rekening van Leverancier. Een G-storting geldt
als een bevrijdende betaling. MKW Groep BV mag het percentage van 40% wijzigen
als blijkt dat het overeengekomen percentage niet overeenstemt met de door
Leverancier werkelijk verschuldigde Loonheffing.

8.4
Indien MKW Groep BV zaken ter beschikking stelt aan Leverancier ter verwerking,
vereniging of vermenging met zaken die geen eigendom van MKW Groep BV zijn,
dan wordt MKW Groep BV eigenaar van de aldus ontstane zaken op het moment
van verwerking, vereniging of vermenging.

10.4
Betaling vindt plaats uiterlijk 45 dagen na levering mits goedkeuring van de levering. Overschrijding van een betalingstermijn door MKW Groep BV, of niet-betaling
door MKW Groep BV van een factuur op grond van vermoede inhoudelijke
onjuistheid van die factuur of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde
prestaties geeft Leverancier niet het recht zijn prestaties op te schorten c.q. te
beëindigen.

ARTIKEL 9. HULPMIDDELEN
9.1
Door MKW Groep BV ter beschikking gestelde dan wel door Leverancier in het
kader van de overeenkomst aangeschafte of vervaardigde tekeningen, berekeningen, modellen, mallen, gereedschappen, componenten, specificaties en overige
hulpmiddelen blijven eigendom van MKW Groep BV c.q. worden eigendom van
MKW Groep BV op het moment van aanschaf of vervaardiging en worden niet voor
of in verband met enig ander doel dan de levering aan MKW Groep BV aangewend.

10.5
Betaling door MKW Groep BV kan nimmer als aanvaarding of goedkeuring worden
opgevat. Betaling laat de andere rechten van MKW Groep BV uit hoofde van de
overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde andere schriftelijke stukken
onverlet.

9.2
Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als
herkenbaar eigendom van MKW Groep BV, deze in goede staat te houden en voor
zijn rekening adequaat te verzekeren - waarbij MKW Groep BV als verzekerde
wordt aangeduid - tegen alle risico's zolang Leverancier ten aanzien van die
hulpmiddelen als houder voor MKW Groep BV optreedt. Het is Leverancier niet
toegestaan enige aanduiding op de hulpmiddelen over eigendomsrechten van
MKW Groep BV te verwijderen of te wijzigen.

10.6
Om nakoming van de verplichtingen van Leverancier zeker te stellen is MKW Groep
BV ingeval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gedurende de
garantietermijn bevoegd te verlangen dat Leverancier een onvoorwaardelijke en
onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor MKW Groep BV acceptabele bankinstelling. De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van
Leverancier.

9.3
De hulpmiddelen zullen aan MKW Groep BV worden geretourneerd op diens eerste
verzoek dan wel tegelijkertijd met de (laatste) levering van de zaken waarop de
hulpmiddelen betrekking hebben.

10.7
MKW Groep BV is bevoegd om de bedragen die zij uit welken hoofde ook
verschuldigd is aan Leverancier en/of aan Leverancier gelieerde vennootschappen
in mindering te brengen op de bedragen die MKW Groep BV uit welke hoofde ook,
te vorderen heeft van Leverancier en/of aan Leverancier gelieerde
vennootschappen. Deze bepaling laat onverlet enig beroep dat MKW Groep BV op

9.4
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verrekening kan doen. Het is Leverancier niet toegestaan vorderingen te
verrekenen.

of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt dan wel dat MKW Groep BV zelf voor
rekening en risico van Leverancier het werk aan derden uitbesteedt. Een en ander
ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

10.8
Facturen die MKW Groep BV later dan zes maanden na aflevering van de goederen
of de datum dat de prestatie door MKW Groep BV is geaccepteerd ontvangt,
worden niet geaccepteerd. Door verloop van die periode vervalt het recht van
Leverancier op betaling van die facturen.
ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN
11.1
MKW Groep BV is bevoegd de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren zaken
te wijzigen en modificaties aan te brengen in tekeningen, specificaties, enz.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door MKW Groep BV en/of derden
wordt geleden als gevolg van (tekortkoming van) geleverde zaken en/of verrichte
diensten en/of een niet tijdig leveren door Leverancier en/of als gevolg van het
handelen of nalaten van Leverancier dan wel zijn personeel of de door hem
ingeschakelde derden.
15.2
Leverancier vrijwaart MKW Groep BV tegen alle aanspraken wegens het niet
naleven door Leverancier van de verplichtingen op grond van de overeenkomst,
dan wel op grond van de wet.

11.2
Als een zodanige wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs, levertijd
en/of kwaliteit zal Leverancier, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, MKW
Groep BV hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Als deze gevolgen
voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van MKW Groep BV kennelijk
onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging heeft MKW
Groep BV het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan Leverancier. Een ontbinding op grond van dit lid
geeft geen der partijen recht op schadevergoeding.

15.3
Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel
genoegzaam verzekeren. Leverancier is gehouden een voor MKW Groep BV
genoegzame verzekering, met een minimale dekking van Euro 2.500.000 per
gebeurtenis en een maximaal eigen risico van Euro 10.000, ter dekking van zijn
aansprakelijkheid af te sluiten en de premie steeds tijdig te voldoen.

11.3
Leverancier is uitsluitend bevoegd wijzigingen in de uitvoering van de
overeenkomst aan te brengen c.q. door te voeren na voorafgaande schriftelijke
toestemming van MKW Groep BV.

15.4
MKW Groep BV heeft het recht te verlangen dat in de verzekeringspolis(sen) MKW
Groep BV als medeverzekerde, opdrachtgever en als begunstigde wordt vermeld
onder gelijktijdige afstand doening door verzekeraars van het recht van regres, en
ook dat verzekeraars het recht hebben om MKW Groep BV en/of door haar aan te
wijzen derden rechtstreeks schadeloos te stellen. Op verzoek van MKW Groep BV
is Leverancier verplicht een kopie van de verzekeringspolis(sen) en het bewijs dat
verzekeringspremies zijn voldaan, te overleggen.

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING
12.1
Leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle hem uit hoofde der overeenkomst ter kennis gekomen of gebrachte informatie met betrekking tot de
overeenkomst.

15.5
MKW Groep BV is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van
Leverancier, zijn personeel en/of door Leverancier ingeschakelde derden, tenzij de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MKW
Groep BV.

12.2
Het is Leverancier niet toegestaan documenten of afschriften of kopieën daarvan,
in welke vorm dan ook, die hij voor MKW Groep BV onder zich heeft, langer onder
zich te houden dan voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. In
ieder geval is Leverancier verplicht om dergelijke documenten en/of afschriften of
kopieën daarvan direct na de uitvoering van de overeenkomst aan MKW Groep BV
te retourneren, zonder daarvan een afschrift of kopie achter te houden.

ARTIKEL 16. ONTBINDING
16.1
MKW Groep BV is bevoegd naar keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling en
zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel
van schriftelijke kennisgeving aan Leverancier (zonder dat MKW Groep BV
gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding en onverminderd zijn eventuele
verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht op volledige
schadevergoeding en restitutie van de reeds betaalde koopprijs) in geval van:

12.3
Leverancier is verplicht deze verplichtingen als bedoeld in art. 12.1 en 12.2 op te
leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de
overeenkomst heeft ingeschakeld.
ARTIKEL 13. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
13.1
Leverancier garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de

a.
b.
c.
d.

door hem geleverde zaken of van de door hem ten behoeve van MKW Groep BV
gekochte of vervaardigde hulpmiddelen, geen inbreuk zal opleveren op octrooi-,
merk-, model- of auteursrechten of enige andere rechten van derden.

e.
13.2
Leverancier vrijwaart MKW Groep BV voor aanspraken die voortvloeien uit
enigerlei inbreuk op voornoemde rechten en zal MKW Groep BV alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.

surséance van betaling of faillietverklaring van Leverancier of een
aanvraag daartoe;
verkoop of beëindiging van de onderneming van Leverancier;
onder curatele stelling of onder bewindstelling van Leverancier;
beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Leverancier of op
objecten bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst; en
tekortschieten van Leverancier in nakoming van enige verplichting uit de
overeenkomst die daaruit voortvloeit.

16.2
Alle vorderingen, die MKW Groep BV alsdan op Leverancier mocht hebben of
verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

13.3
Door MKW Groep BV aan Leverancier ter beschikking gestelde informatie en
hulpmiddelen blijven eigendom van MKW Groep BV.

16.3
Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkoming
beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf
werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder
overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een
dergelijk beroep in kennis stelt.

13.4
Het is Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke en
uitdrukkelijke toestemming van MKW Groep BV de ter beschikking gestelde
informatie of hulpmiddelen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor
MKW Groep BV deze documenten aan Leverancier heeft verstrekt en/of deze
geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook aan derden beschikbaar te stellen.

ARTIKEL 17. KETENAANSPRAKELIJKHEID
17.1
Het onderstaande in dit artikel vindt toepassing als de Wet Ketenaansprakelijkheid,
de Wet Inleenaansprakelijkheid of de Wet Deregulering
Beoordelingsarbeidsrelaties op de overeenkomst van toepassing is.

ARTIKEL 14. OVERDRACHT
14.1
Zonder schriftelijke toestemming van MKW Groep BV kan Leverancier de
overeenkomst, enig deel daarvan of rechten of vorderingen uit hoofde van de
overeenkomst, niet aan derden overdragen, verpanden of in eigendom
overdragen. Met deze bepaling wordt goederenrechtelijke werking, als bedoeld in
art. 3:83 lid 2 BW, beoogd. MKW Groep BV zal haar toestemming niet op
onredelijke gronden onthouden en kan voorwaarden aan deze toestemming
verbinden. De toestemming van MKW Groep BV laat de aansprakelijkheid van
Leverancier voor derden aan zijn zijde onverlet.

17.2
Leverancier zal uitvoering van opdrachten en aanneming van werk op eerste
verzoek voorafgaande aan de overeenkomst en gedurende de uitvoering daarvan
alle documenten aan MKW Groep BV ter beschikking stellen, waarvan MKW Groep
BV redelijkerwijs terbeschikkingstelling mag verlangen, waaronder bijvoorbeeld:
a.
een kopie van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel niet ouder dan zes maanden, elk jaar aan te leveren;
b.
een kopie van de G-rekening overeenkomst;
c.
een kopie verklaring inzake betalingsgedrag ‘Loonheffingen’ (premies
werknemersverzekeringen, premies volksverzekeringen,
inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering en loonbelasting) van de
Belastingdienst – niet ouder dan drie maanden, elke drie maanden opnieuw
aan te leveren;

14.5
In spoedeisende gevallen en/of als na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst, is MKW Groep BV bevoegd te verlangen dat
Leverancier uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening en risico geheel
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d.
e.
f.

een kopie van het toepasselijke Vca-certificaat;
een kopie van de toepasselijke NEN en/of ISO certificering;
overige fiscale, verzekering - en andere documenten, bij de beschikking
waarvan MKW Groep BV een redelijk belang kan hebben.

verplichtingen, waaronder doch niet uitsluitend door de autoriteiten opgelegde
geldboeten en de kosten van andere handhavingsmaatregelen en/of opgelegde
straffen.
ARTIKEL 19. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
19.1
Wanneer Leverancier tijdens het uitvoeren van de overeenkomst
Persoonsgegevens verwerkt, zal Leverancier de Persoonsgegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke
voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

17.3
Leverancier vrijwaart MKW Groep BV tegen iedere aanspraak van de
belastingdienst en/of andere overheidsinstantie. Daaronder vallen in ieder geval
ook rentes, boetes en kosten, en kosten van rechtsbijstand ter bestrijding van een
eventuele aansprakelijkstelling.

19.2
Leverancier informeert de MKW Groep BV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de
toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de
Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

17.4
Het is Leverancier niet toegestaan om vorderingen die aan de belastingdienst of
een bedrijfsvereniging moeten worden afgedragen te cederen, te verpanden of
aan een derde over te dragen.
17.5
Indien Leverancier een derde bij de uitvoering van zijn verplichtingen betrekt, is
deze hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen welke uit de
Wet Ketenaansprakelijkheid voortvloeien onverminderd de bevoegdheid van MKW
Groep BV volledige schadevergoeding te vorderen indien Leverancier of de derde
die door hem bij de uitvoering van deze overeenkomst is betrokken niet aan zijn
verplichtingen op grond van deze wet voldoet.

19.3
Leverancier verleent medewerking aan MKW Groep BV wanneer een betrokkene
een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten.
19.4
Leverancier informeert MKW Groep BV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of
anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.

17.6
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKW Groep BV mag
Leverancier geen gebruik maken van ingeleende arbeidskrachten.

19.5
Leverancier informeert de MKW Groep BV over het ontdekken van een mogelijk
Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. Leverancier zal handelen in
overeenstemming met de instructies van MKW Groep BV en de verplichtingen die
voortvloeien uit wettelijke verplichtingen met betrekking tot het Datalek.

17.7
De in het vorige lid bedoelde toestemming wordt niet verleend indien Leverancier
niet genoegzaam aantoont dat MKW Groep BV gevrijwaard blijft van betalingen
door de Wet Ketenaansprakelijkheid hem opgelegd doordat

19.6
Leverancier verleent op verzoek van MKW Groep BV de gevraagde medewerking
die MKW Groep BV nodig acht om het Datalek te melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en/of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit en/of
de betrokkenen. Leverancier mag een dergelijke melding niet doen zonder
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MKW Groep BV.

de uitlenende partij niet voldoet aan zijn verplichtingen uit voornoemde wet
voortvloeiende.
17.8
Wordt MKW Groep BV op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aangesproken
tot betaling van door Leverancier of door hem ingeschakelde derden te betalen
sociale premies of in te houden loonbelasting, dan kan MKW Groep BV deze op
Leverancier verhalen onverminderd diens rechten tegenover derden uit dezen
hoofde. Over de in het voorgaande van dit lid genoemde vorderingen is de
wettelijke rente verschuldigd.

19.7
Leverancier zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek:
a.
b.
c.
d.

ARTIKEL 18. WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)
18.1
Leverancier garandeert, ook indien hij optreedt als opdrachtgever van derden
en/of doorlener als gevolg waarvan hij arbeidskrachten van derden inzet voor de
uitvoering van diensten, dat indien en zolang hij een vreemdeling als bedoeld in de
WAV te werk stelt:
a)

b)
c)

e.
f.

de aard van de inbreuk;
de oorzaak van het Datalek en de duur;
een beschrijving van de gelekte Persoonsgegevens;
eventuele maatregelen die al zijn genomen of die genomen kunnen worden
om het Datalek te dichten;
een inschatting van het risico dat de betrokkenen kunnen lopen;
de contactgegevens van de melder of functionaris gegevensbescherming van
Leverancier.

19.8
De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor
rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het
niet-nakomen van de overeenkomst door de Leverancier, dan komen de kosten
voor rekening van Leverancier. Daarnaast behoudt MKW Groep BV de mogelijkheid
om andere rechtsmiddelen in te schakelen.

dat hij beschikt over een voor deze vreemdeling afgegeven geldige
tewerkstellingsvergunning die het Leverancier toestaat de vreemdeling
feitelijk voor het werk in te zetten c.q. te werk te stellen;
deze tewerkstelling in overeenstemming is en zal blijven met de
WAV;
de vreemdeling beschikt over een geldig identiteitsbewijs in de zin van de Wet
op de Identificatieplicht en dat hij dit op eerste verzoek van MKW Groep BV of
Principaal kan tonen.

19.09
Leverancier bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en in
overeenstemming met de daartoe geldende wet- en regelgeving.
19.10
Wanneer de overeenkomst tussen Leverancier en MKW Groep BV eindigt, zal
Leverancier de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de
overeenkomst teruggeven aan MKW Groep BV en/of vernietigen.

18.2
Leverancier verschaft MKW Groep BV voordat de vreemdeling voor het eerst
aanvangt met zijn feitelijke werkzaamheden, een papieren of elektronisch afschrift
van deze vergunning en van het identiteitsbewijs van de vreemdeling. Als deze
documenten tussentijds wijzigen verschaft Leverancier MKW Groep BV
onmiddellijk een exemplaar van het gewijzigde document. Als het document
tussentijds zijn geldigheid verliest, stelt Leverancier MKW Groep BV daarvan
onmiddellijk op de hoogte. Leverancier garandeert dat zodra een dezer
documenten niet (meer) geldig is, de betreffende vreemdeling niet langer bij MKW
Groep BV te werk zal zijn.

ARTIKEL 20. GENERIEKE POORT INSTRUCTIE
20.1.
Leverancier verplicht zich te voldoen aan de eisen over de Generieke
Poortinstructie (‘GPI’).
20.2.
Vanaf 1 april 2019 is de GPI verplicht. Alle arbeidskrachten die werkzaamheden
verrichten op de bouwplaats dienen te beschikken over een geldig GPI en deze op
de bouwplaats te laten zien. Zonder geldig GPI krijgt de arbeidskracht geen
toegang tot de bouwplaats.

18.3
MKW Groep BV is gerechtigd om (afschriften van) de door Leverancier verstrekte
documenten te bewaren op een door MKW Groep BV te bepalen wijze en duur, om
steeds te kunnen voldoen aan de in de WAV voorgeschreven bewaar- en
toonplicht, zelf of door MKW Groep BV daartoe aangewezen derden te controleren
dat deze documenten geldig en volledig zijn en betrekking hebben op de feitelijke
aanwezige bij MKW Groep BV te werk gestelde personen, (afschriften van) deze
documenten op eerste verzoek te verstrekken aan de daartoe bij of krachtens de
wet bevoegde personen (waarbij MKW Groep BV Leverancier zo spoedig mogelijk
schriftelijk zal inlichten indien een dergelijk verzoek wordt gedaan), en bij het niet
voldoen aan het in dit artikel 18 bepaalde, de vreemdeling onmiddellijk de toegang
tot het bedrijfsterrein te ontzeggen of hem/haar van het bedrijfsterrein te
verwijderen.

20.3.
Leverancier ziet er op toe dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht in het bezit
is van een geldig GPI en verstrekt op eerste verzoek van MKW Groep BV een kopie
van het GPI aan MKW Groep BV.
ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN
21.1
Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.4
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade MKW Groep BV lijdt ten gevolge van
het niet, niet volledig of niet tijdig voldoen aan de in dit artikel bedoelde

21.2

Pagina 4 / 6

Algemene inkoop voorwaarden MKW Groep BV
Alle geschillen tussen partijen mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van de
gewone rechter worden onderworpen aan het oordeel van arbiters, benoemd en
uitspraak doende namens de Raad van Arbitrage voor de Bouw te Amsterdam.

26.2
Opdrachtnemer draagt zorg voor de bij de opdracht in te schakelen hulpmiddelen.
Als door MKW Groep BV aan Opdrachtnemer zaken ter beschikking worden
gesteld, kunnen de kosten hiervoor door MKW Groep BV aan Opdrachtnemer
worden doorberekend. MKW Groep BV is gerechtigd deze kosten in mindering te
brengen op de door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

ARTIKEL 22. AFSTAND VAN RECHT
22.1
Een vertraging of nalatigheid om de strikte naleving van contractuele of
buitencontractuele verplichtingen te vorderen of enig recht uit te oefenen, heeft
geen invloed op de mogelijkheid van MKW Groep BV om alsnog haar rechten uit te
oefenen. Afstand van recht door MKW Groep BV kan uitsluitend uitdrukkelijk en
schriftelijk geschieden.

26.3
Opdrachtnemer begint met de uitvoering van de werkzaamheden op het in de
overeenkomst bepaalde moment. Als de voortgang van het project dit vereist, is
MKW Groep BV gerechtigd wijzigingen in het tijdschema aan te brengen. Slechts
die kosten die Opdrachtnemer aantoonbaar en naar redelijkheid moet maken in
verband met voornoemde wijzigingen komen voor rekening van MKW Groep BV,
tenzij de wijziging is veroorzaakt door Op-drachtnemer.

22.2.
Door MKW Groep BV verleende goedkeuring, acceptatie of toestemming houdt
nimmer afstand van recht in en ontslaat Leverancier niet van haar verplichtingen
uit de overeenkomst.
ARTIKEL 23. EERLIJK ONDERNEMEN
23.1
Leverancier zal haar ondernemingsactiviteiten uitvoeren op een eerlijke, ethisch
verantwoorde en wettige wijze, in overeenstemming met algemeen aanvaarde
gedragscodes, en zal onaanvaardbare activiteiten vermijden, daaronder begrepen
aanvaarding van of berusting in afpersing, omkoping, gebruik van kinderarbeid,
schending van mensenrechten of het opleggen van onredelijke
werkomstandigheden.

26.4
Werkzaamheden van onder aanneming kunnen slechts na schriftelijke bevestiging
van goedkeuring door MKW Groep BV als definitief opgeleverd worden
beschouwd. Tot dat moment verblijft het risico bij Opdrachtnemer. Goedkeuring
ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichting met betrekking tot de kwaliteit
van het (op)geleverde en het voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen.
ARTIKEL 27. WIJZIGINGEN, MEER/ MINDER WERK
27.1
Opdrachtnemer zal Principaal geen offertes verstrekken met betrekking tot het
uitvoeren van werkzaamheden die in verband staan met het onderhavige werk.
Noch zal Opdrachtnemer met Principaal buiten MKW Groep BV om met regelingen
treffen die in verband staan met het onderhavige werk. Indien Opdrachtnemer
toch opdrachten en/of aanwijzingen ontvangt van Principaal zullen deze pas
worden uitgevoerd na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MKW Groep BV.

23.2
Leverancier garandeert aan MKW Groep BV dat zij en haar werknemers, agenten,
vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen en personen die in dienst zijn van
of optreden namens Leverancier, zich voorafgaand aan de datum van de
overeenkomst niet schuldig hebben gemaakt aan (poging tot) omkoping
(bijvoorbeeld doch niet uitsluitend een aanbod hebben gedaan van enige vorm van
betaling, gift of andere vorm van stimulans, aansporing, beloning of voordeel,
hetzij in de vorm van geld hetzij in de vorm van zaken van waarde) van MKW Groep
BV of werknemers, agenten, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen of
personen in dienst van of optredend namens MKW Groep BV, openbare of
overheidsfunctionarissen of overheidswerknemers, openbare internationale
organisaties, politieke partijen, particulieren of andere entiteiten, met het oog op
het veiligstellen en/of het verkrijgen of behouden van zakelijke transacties met
MKW Groep BV, hetzij in verband met de overeenkomst hetzij anderszins.

27.2
Opdrachtnemer voert alle wijzigingen in opdracht van MKW Groep BV uit. De
gevolgen voor de oplevering en aanverwante zaken van de wijzigingen worden
vooraf schriftelijk overeengekomen. Als geen overeenstemming wordt bereikt, is
MKW Groep BV gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of
opdracht te geven de gewijzigde werkzaamheden uit te voeren.
27.3
Opdrachtnemer is gehouden wijzigingen als gevolg van in de overeenkomst niet
voorziene omstandigheden, welke gezien haar aard tot de opdracht behoren uit te
voeren zonder op enige verrekening aanspraak te kunnen maken. Deze regeling
vindt evenzeer toepassing indien de wijziging het gevolg is van door of vanwege de
overheid of nutsbedrijven gegeven aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering
van de opdracht.

23.3
Leverancier garandeert dat uitvoering van de overeenkomst geen schending
oplevert van enige verdrags- of wetsbepaling op het gebied van ex-portcontrole, verboden of –beperkingen dan wel op het gebied van internationale sancties
dienaangaande en verklaart dat de door Leverancier gevoerde onderneming te
allen tijde aan de betreffende regelgeving voldoet en zal blijven voldoen.
23.4
Leverancier vrijwaart MKW Groep BV tegen alle aanspraken, kosten, uitgaven,
schades, claims, vorderingen, eisen en verliezen (daaronder begrepen
rechtstreekse, indirecte of gevolgschade, gederfde winst, reputatie-schade en alle
rentes, boetes, rechtsbijstand en andere kosten en uitgaven), geleden of gemaakt
door MKW Groep BV, welke voortvloeien uit of verband houden met een
overtreding van dit artikel, ongeacht of de overeenkomst is beëindigd.

27.4
Meerwerk komt alleen voor verrekening in aanmerking indien MKW Groep BV
schriftelijk opdracht heeft verstrekt met een inkoopopdracht tot het meerwerk,
het uitgevoerde meerwerk heeft goedgekeurd en als en voor zover het
gefactureerde bedrag aan meerwerk het in de inkoopopdracht benoemde bedrag
niet overschrijdt.
27.5
Een wijziging van de aard en omvang van de prestatie die invloed heeft op de
overeengekomen prijs en termijnen voor de uitvoering van de prestatie, heeft geen
invloed op de overige bepalingen van de overeenkomst.

ALGEMENE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN
ARTIKEL 25. OPDRACHT EN PRIJZEN
25.1
Overeenkomsten van onder aanneming worden altijd aangegaan onder
voorbehoud van doorgang van het werk waarop de overeenkomst betrekking
heeft, goedkeuring van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst door
Principaal of de directie van het werk en de daadwerkelijke toepassing van de in de
opdracht genoemde materialen c.q. de uitvoering van de in de opdracht genoemde
werkwijzen.

ARTIKEL 28. BETALING: EINDAFREKENING
28.1
(Deel)betalingen van MKW Groep BV aan Opdrachtnemer dienen plaats te vinden
onder de volgende condities:
a. de (deel)oplevering is door MKW Groep BV en Principaal schriftelijk
goedgekeurd;
b. de factuur voldoet aan het in artikel 10.1 van de algemene
voorwaarden gestelde;
c. Opdrachtnemer toont schriftelijk aan te hebben voldaan aan alle
wettelijke verplichtingen over de betaling van salarissen en sociale lasten.

25.2
De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn vaste prijzen. Prijswijzigingen
kunnen alleen worden doorgevoerd indien MKW Groep BV deze uitdrukkelijk
schriftelijk heeft aanvaard. Prijswijzigingen gebaseerd op het bestek worden niet
aan MKW Groep BV doorberekend indien hetgeen in de voorgaande zin van dit
artikel geen toepassing heeft gevonden.

28.2
Betaling vindt plaats uiterlijk vijfenveertig dagen na oplevering en ontvangst van
alle bij de oplevering behorende documenten waaronder de factuur, mits
schriftelijke goedkeuring van de oplevering. De termijn neemt een aanvang op het
moment dat aan alle in dit artikel genoemde vereisten is voldaan.

25.3
Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door medewerkers te verlenen diensten
deskundig, op vakbekwame wijze en ononderbroken worden uitgevoerd.

28.3
Indien MKW Groep BV voornemens is zijn eindafrekening bij Principaal in te
dienen, stelt hij Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis met het verzoek bij
hem hetzelfde te doen. Opdrachtnemer geeft binnen vier weken gehoor aan een
dergelijk verzoek. Betaling vindt plaats indien Opdracht-nemer aan zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

25.4
Opdrachtnemer voorziet medewerkers van handgereedschap en persoonlijke
beschermingsmiddelen.
ARTIKEL 26. UITVOERING, OPLEVERING EN TERMIJNEN
26.1
Opdrachtnemer moet de opdracht als een goed Opdrachtnemer met
gebruikmaking van de juiste materialen uitvoeren. Door MKW Groep BV gegeven
orders en instructies moeten strikt worden uitgevoerd.

ARTIKEL 29. WETTEN, VOORSCHRIFTEN EN VERGUNNINGEN
29.1
Opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle toepasselijke wettelijke
voorschriften voor zover deze van toepassing zijn op de uitvoering van de
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overeenkomsten tussen MKW Groep BV en Principaal en tussen MKW Groep BV en
Op-drachtnemer in samenhang met hetgeen daarin is opgenomen.

Indien nodig stelt MKW Groep BV aan de arbeidskrachten een veiligheidshelm en werkkleding met MKW Groep BV-logo ter beschikking. De Leverancier moet erop
toezien dat de arbeidskrachten deze beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk
dragen. Het is arbeidskrachten van Leverancier niet toegestaan werkkleding van
met MKW Groep BV concurrerende ondernemingen te dragen.

29.2
Opdrachtnemer verklaart zich bereid alle toepasselijke wettelijke voorschriften na
te leven en alle schade aan MKW Groep BV, Principaal en/of derden te vergoeden
in geval van overtreding van hetgeen in het voorgaande van deze zin is bepaald.

33.3
De in lid 2 genoemde beschermingsmiddelen moeten binnen een week na
beëindiging van de werkzaamheden bij een daartoe aangewezen MKW Groep BVmedewerker worden ingeleverd. MKW Groep BV heeft het recht voor elke niet
ingeleverde set beschermingsmiddelen een bedrag van € 250,- (of zoveel hoger als
de werkelijke schade bedraagt), in mindering te brengen op de eindfactuur van de
Leverancier.

29.3
Opdrachtnemer verklaart over voldoende kennis te beschikken om de
werkzaamheden in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke
voorschriften uit te voeren in het bijzonder met betrekking tot veiligheid,
gezondheid en milieu.

ARTIKEL 34. OPZEGGING EN OVERNAME PERSONEEL
34.1
MKW Groep BV en Leverancier kunnen een proefperiode van arbeidskrachten
overeenkomen. Als tijdens de proefperiode blijkt dat arbeidskrachten het werk niet
naar genoegen van MKW Groep BV uitvoeren, moet Leverancier deze
arbeidskrachten direct vervangen. De kosten zijn voor rekening van Leverancier.

29.4
Opdrachtnemer verplicht zich bij het onbeheerd achterlaten van de werkplek te
zorgen voor voldoende beveiliging en ook voor het afvoeren van door haar
voortgebrachte afvalstoffen.
ARTIKEL 30. SCHADE AAN OF VERLIES VAN ZAKEN
30.1
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de zaken, hulpmiddelen en het materiaal
welke door hem worden gebruikt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

34.2
MKW Groep BV is gerechtigd de overeenkomst van de terbeschikkingstelling van
arbeidskrachten tussentijds met inachtneming een opzegtermijn van 7
kalenderdagen te beëindigen, zonder dat zulks haar schadeplichtig maakt. Deze
opzegtermijn geldt niet als het in acht nemen daarvan door MKW Groep BV
vanwege dringende redenen (bijvoorbeeld wegens beëindiging van de
overeenkomst tussen MKW Groep BV en Principaal) in redelijkheid niet van haar
kan worden gevergd.

30.2
MKW Groep BV is nimmer aansprakelijk voor waardevermindering, verlies of
diefstal van zaken welke aan Opdrachtnemer toebehoren.
ARTIKEL 31. VEILIGHEID, GEZONDHEID, WELZIJN EN MILIEU
31.1
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor welzijn, veiligheid en gezondheid en
goede milieuomstandigheden op het werk. Opdrachtnemer garandeert dat hij alle
toepasselijke wet- en regelgeving, normen en ter plaatse geldende veiligheids- en
milieuvoorschriften op het gebied van milieu, welzijn van werknemers en de
bescherming van kinderen na zal leven. Voorts garandeert Opdrachtnemer dat hij
zich aan geen enkele vorm van discriminatie en/of corruptie schuldig zal maken.

34.3
MKW Groep BV kan (ondergeschikte dan wel niet ondergeschikte) arbeidskrachten
van Leverancier desgewenst een (arbeids-)overeenkomst aanbieden, nadat
minimaal 1040 uur (in een buitendienstfunctie) of 1500 uur (in een
binnendienstfunctie) is gewerkt, of drie maanden na afloop van een Opdracht, in
welk geval Leverancier aan de betreffende arbeidskrachten geen beperkingen zal
opleggen in welke vorm dan ook die hem verhinderen een (arbeids-)overeenkomst
met MKW Groep BV aan te gaan.

31.2
De door Opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel en gereedschappen (zoals
hijs- en hefwerktuigen, klim- en steigermateriaal) moeten tenminste voldoen aan
de wettelijke eisen en adequaat zijn verzekerd.

ARTIKEL 35. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)
35.1
Partijen verplichten zich bij de uitvoering van de Opdracht tot naleving van de
geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder doch niet uitsluitend tot het
naleven van de verplichtingen uit de WAS en eventuele uitvoeringsvoorschriften
en/of daarmee samenhangende wetgeving gebaseerd op of verband houdende
met de WAS (“WAS en gerelateerde regelgeving”), alsmede van een van toepassing
zijnde CAO en/of andere wettelijke verplichtingen zoals deze luiden op de dag van
inwerkingtreding van de Opdracht, dan wel zoals deze tijdens de looptijd van de
Opdracht komen te luiden.

31.3
Medewerkers die zich, naar het oordeel van MKW Groep BV, onveilig op het werk
gedragen, moeten op eerste verzoek worden verwijderd van het werk.
Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat deze medewerkers direct worden
vervangen. De kosten van vervanging zijn voor rekening van Op-drachtnemer.
31.4
MKW Groep BV heeft het recht, bij het constateren van een door Opdrachtnemer
veroorzaakte onveilige situatie, de werkzaamheden te laten staken. Daarbij is
MKW Groep BV niet tot schadevergoeding verplicht en bij dergelijk oponthoud is
nooit sprake van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer. De kosten zijn voor
rekening van Opdrachtnemer.

35.2
Partijen verplichten zich in het bijzonder tot naleving van de navolgende niet
limitatief opgesomde bepalingen uit de WAS:
a) betaling van het overeengekomen loon met inachtneming van de
wettelijke voorschriften (hierna: “het Loon”);
b) girale uitbetaling van het Loon;
c) uitbetaling van het Loon zonder inhouding of verrekening (behoudens
in de WAS opgenomen uitzonderingen);
d) betaling van de wettelijk verschuldigde vakantiebijslag;
e) verstrekking van een transparante en gespecificeerde loonstrook;
f) aan alle ten behoeve van de uitvoering van het Werk te werk gestelde
personen.

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ BESCHIBAAR STELLEN ARBEIDSKRACHTEN
ARTIKEL 32. WAADI
32.1
Leverancier heeft, voor zover nodig, een vergunning voor het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten en voldoet aan de vereisten zoals vastgelegd in de Wet
Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi). Leverancier schakelt alleen
derden in die ook voldoen aan de vereisten zoals vastgelegd in de Waadi.

35.3
Partijen verstrekken op eerste verzoek van een ten behoeve van de uitvoering van
het Werk te werk gestelde persoon de naam- en adresgegevens van de naast
hogere en naast lagere schakel in de keten alsook van de hoofdopdrachtgever en
draagt voorts zorg voor een deugdelijke, inzichtelijke en toegankelijke
administratie van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en uitbetaalde lonen,
waaruit naleving van de WAS en gerelateerde regelgeving, alsmede van een van
toepassing zijnde CAO en/of gemaakte loonafspraken genoegzaam blijkt.

32.2
Arbeidskrachten die worden ingezet, zijn verplicht een geldige legitimatie en
(indien van toepassing) een geldige verblijfsvergunning of verblijfsdocument bij
zich te dragen. Voor arbeidskrachten waarvoor een tewerkstellingsvergunning is
vereist, draagt de Leverancier er zorg voor dat een afschrift van de
tewerkstellingsvergunning voor aanvang van de werkzaamheden aan MKW Groep
BV ter beschikking wordt gesteld.

35.4
Partijen verschaffen haar opdrachtgever en/of bevoegde instanties toegang tot de
in het vorige lid bedoelde administratie op eerste verzoek, om naleving van de
WAS en gerelateerde regelgeving en een van toepassing zijnde CAO (en/of
overeenkomst) te (doen) controleren, al dan niet in verband met het voorkomen
van of de behandeling van een loonvordering over verrichte arbeid ten behoeve
van de uitvoering van de Overeenkomst.

32.3
Leverancier is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het toezicht op de
uitvoering van werkzaamheden. Het aantal bevoegde en kundige toezichthouders
dat Leverancier hiervoor beschikbaar stelt, moet in overeenstemming zijn met de
omvang en aard van de werkzaamheden en de eisen die MKW Groep BV stelt.
Toezichthouders dienen de Nederlandse taal te beheersen.
ARTIKEL 33. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
33.1
De Leverancier voorziet arbeidskrachten van de benodigde persoonlijk
beschermingsmiddelen waaronder in ieder geval een veiligheidsbril en -schoenen,
en van handgereedschap.
33.2
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