Algemene Voorwaarden van Kok Beheer bv en en alle
bedrijven behorende tot Kok Beheer bv
1.
Inleiding
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door alle
bedrijven behorende tot Kok Beheer b.v. bij de door haar
aangegane overeenkomsten. In deze voorwaarden dient
voor “Kok” gelezen te worden “alle bedrijven behorend tot
Kok Beheer b.v.” De tot Kok Beheer b.v. behorende
bedrijven zijn:
Kok Lexmond b.v.
Kok Gorinchem b.v.
Kok Materieel b.v.
GC&MS Materieel b.v.
GipsNet b.v.
Kok Meppel b.v.
Er is in de algemene voorwaarden onderscheid gemaakt
tussen:
Levering van goederen of diensten aan Kok en
(onder)aanneming van werken van Kok;
Levering van goederen of diensten en het
aanvaarden van opdrachten door Kok.
De volgende indeling is van toepassing:
1.
Inleiding en inhoudsopgave
2.
Algemene voorwaarden voor levering van goederen
of diensten en onderaanneming van werken van Kok
3.
Algemene voorwaarden voor levering van goederen
of diensten en het aanvaarden van opdrachten door
Kok
4.
Acceptatiereglement Bouw- en Sloopafval (BSA)
2.

2.1

Algemene voorwaarden voor levering
goederen
of
diensten
aan
Kok
onderaanneming van werken van Kok

van
en

Algemene bepalingen

2.1.1
Toepasselijkheid
Artikel 2.1.1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
opdrachten waarbij Kok goederen of diensten betrekt van
een derde (wederpartij) of aan die wederpartij anderszins
een opdracht verstrekt.
Artikel 2.1.1.2
Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden
bepaalde zijn voor Kok slechts bindend indien en
voorzover Kok zich uitdrukkelijk en schriftelijk met
genoemde afwijkingen akkoord heeft verklaard.
Artikel 2.1.1.3
Aan
eventueel
tussen
partijen
overeengekomen
afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de
wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige
overeenkomsten. Verwijzingen door wederpartij naar eigen
voorwaarden worden door Kok niet geaccepteerd.
2.1.2
Opdracht
Artikel 2.1.2.1
In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdracht”
verstaan de opdracht door Kok aan de wederpartij verstrekt
tot het leveren van goederen of diensten dan wel het
uitbesteden van werken of werkzaamheden.
Artikel 2.1.2.2
Uitsluitend
een
schriftelijke
opdracht
of
opdrachtbevestiging door Kok heeft de contractuele
gebondenheid van Kok tot gevolg.
Artikel 2.1.2.3
Indien de wederpartij, alvorens van Kok een schriftelijke
opdracht of opdrachtbevestiging te hebben ontvangen, een
aanvang maakt met de prestatie doet deze dat geheel voor
eigen rekening en risico.
2.1.3
Betaling
Artikel 2.1.3.1
Betaling door Kok aan wederpartij ontslaat de wederpartij
niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid waartoe hij
volgens de opdracht of daarbuiten gehouden is.
Artikel 2.1.3.2
Kok behoudt zich het recht voor betalingen geheel of
gedeeltelijk op te schorten wanneer blijkt dat de wederpartij
op enigerlei wijze niet voldoet aan zijn contractuele en/of
wettelijke verplichtingen, zonder dat een ingebrekestelling
of gerechtelijke tussenkomst is vereist. Indien Kok de
betalingen opschort zal de wederpartij hiervan schriftelijk
mededeling worden gedaan.
Artikel 2.1.3.3
Kok is te allen tijde gerechtigd bedragen die zij enige tijd
van wederpartij zal hebben te vorderen, te verrekenen met
bedragen die zij te enige tijd aan wederpartij zal zijn
verschuldigd.
Artikel 2.1.3.4
Kok is voorts gerechtigd bedragen die zij te enige tijd aan
wederpartij zal zijn verschuldigd, tot voldoening van haar
schuld aan wederpartij, in plaats van aan de wederpartij te
betalen aan één of meer van haar werkmaatschappijen
mits de betrokken werkmaatschappij(en) het ontvangene in
mindering zullen brengen op hetgeen zij van wederpartij te
vorderen hebben.
2.1.4
Termijnen
Artikel 2.1.4.1
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Door overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijnen,
die voor de prestatie of gedeeltes daarvan zijn vastgesteld,
zal de wederpartij zonder meer in verzuim zijn.
2.1.5
Tekortkomingen
Artikel 2.1.5.1
Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
van de wederpartij geeft Kok het recht de opdracht zonder
enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel
of gedeeltelijk te beeindigen en/of de wederpartij te
verplichten de schade die Kok lijdt onverwijld te vergoeden.
Dit recht geldt ongeacht de ernst van de tekortkoming en
onverminderd Kok’s andere rechten in verband met de
tekortkoming behoudens in die gevallen waarin dit naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn.
2.1.6
Geheimhouding
Artikel 2.1.6.1
Alle informatie en gegevens die de wederpartij in het kader
van de uitvoering van de opdracht verkrijgt zal wederpartij
geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van
Kok aan derden bekend maken.
2.1.7
Ontbinding
Artikel 2.1.7.1
Wanneer een van de partijen in staat van faillissement wordt
verklaard, voorlopige of definitieve surseance van betaling
wordt verleend, aan zijn crediteuren een onderhands akkoord
aanbiedt of zijn bedrijfsvoering beeindigd, is ieder van de
partijen bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling
en/of voorafgaande rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
2.1.8
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 2.1.8.1
De wederpartij is volledig aansprakelijk voor schade die direkt
of indirekt het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomen van een verplichting uit de opdracht of
enige andere contractuele of niet-contractuele verplichting
jegens Kok.
2.1.9
Inhuur van materieel
Artikel 2.1.9.1
De inhuur van materieel door Kok bij wederpartij wordt
beschouwd als de levering van een dienst. De door
wederpartij te leveren prestatie dient in overeenstemming te
zijn met wat Kok naar redelijkheid en billijkheid kan
verwachten.
Artikel 2.1.9.2
De voorwaarden die van toepassing zijn op de inhuur van
materieel zijn gelijk aan die voor de onderaanneming van
werken (hoofdstuk 2.3), met dien verstande dat wederpartij
niet voor eigen rekening en risico het werk uitvoert doch
materieel en bediening aan Kok ter beschikking stelt. Het
materieel en personeel van wederpartij staan onder leiding
en toezicht van Kok. Indien Kok materieel inhuurt en
wederom doorverhuurt aan haar opdrachtgevers staan
materieel en personeel van verhuurder onder leiding en
toezicht van opdrachtgever van Kok.
Artikel 2.1.9.3
De artikelen van hoofdstuk 2.3 die specifiek betrekking
hebben op de onderaanneming van werk van Kok (dat wil
zeggen de artikelen die betrekking hebben op de uitvoering
van het werk door wederpartij voor eigen rekening en risico)
zijn op de inhuur van materieel niet van toepassing, alle
andere artikelen van hoofdstuk 2.3 wel.
2.1.10
Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 2.1.10.1
De rechtsverhouding tussen Kok en wederpartij wordt
beheerst door het Nederlands recht.
2.2

Algemene voorwaarden voor levering van
goederen aan Kok
2.2.1
Risico
Artikel 2.2.1.1
Het risico van de af te leveren goederen gaat eerst op
wederpartij over op Kok bij aflevering. De eigendom van de
goederen gaat op Kok over op het moment van aflevering.
2.2.2
Garantie
Artikel 2.2.2.1
De goederen moeten voldoen aan de redelijke verwachtingen
die Kok mag hebben voor wat betreft de eigenschappen,
kwaliteit en betrouwbaarheid uit hoofde van de
beschrijvingen, zoals die door de wederpartij zijn afgegeven.
De goederen moeten tevens voldoen aan de wettelijke eisen
en andere overheidsbepalingen, die ten tijde van de levering
gelden.
Artikel 2.2.2.2
Wederpartij garandeert de afwezigheid van enige zichtbare of
onzichtbare tekortkomingen van de goederen, gedurende
twaalf maanden nadat zij in gebruik zijn genomen of zijn
afgeleverd, voorzover er in de opdracht geen garantieperiode
is overeengekomen.
Artikel 2.2.2.3
De garantieperiode zal worden verlengd gelijk aan de periode
waarin de goederen niet zijn gebruikt of niet volledig konden
worden gebruikt als gevolg van een tekortkoming zoals
bedoeld in artikel 2.2.2.2. Dit geldt eveneens indien in een
door de wederpartij opgestelde opdracht een garantieperiode
is vastgesteld.
Artikel 2.2.2.4
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Op goederen die ter vervanging zijn verstrekt is de
nieuwe garantieperiode gelijk aan de in artikel 2.2.2.2
genoemde periode. Hieronder vallen ook die delen van
de goederen waarop vervangen of gerepareerde delen
hun invloed kunnen uitoefenen.
Artikel 2.2.2.5
Indien tijdens de garantieperiode een tekortkoming
onstaat, is Kok gerechtigd om de goederen ofwel terug
te zenden en onmiddelijke terugbetaling van de voor die
goederen gedane betaling te verlangen of te eisen dat
de onderhavige goederen worden vervangen, zulks ter
keuzen van Kok. Alle te maken kosten voor terugname
c.q. terugzending zullen door wederpartij moeten worden
voldaan.
Artikel 2.2.2.6
Het in deze paragraaf bepaalde geldt onverminderd
Kok’s andere rechten.
2.2.3
Levering
Artikel 2.2.3.1
Wederpartij is verplicht te leveren op het tijdstip dat bij de
opdracht is bepaald en garandeert dat het volledige en
onbezwaarde eigendom wordt verstrekt.
Artikel 2.2.3.2
Het in de opdracht vermelde leveringstijdstip is vast en
kan slechts met instemming van Kok worden gewijzigd.
De aflevering vindt plaats, tenzij in de opdracht anders is
overeengekomen, zonder verdere kosten voor Kok op de
door haar aangegeven plaats.
Artikel 2.2.3.3
Eventuele
bescheiden
zoals
certificaten,
instructieboeken, productinformatiebladen en dergelijke
behoren tot de levering en dienen daarmee gelijktijdig of
eerder te worden geleverd.
2.2.4
Verpakking
Artikel 2.2.4.1
De goederen moeten naar eisen van transport en
bestemming deugdelijk zijn verpakt zodat zij hun
bestemming in goede staat kunnen bereiken.
Artikel 2.2.4.2
Wederpartij is aansprakelijk voor elke schade die
ontstaat als gevolg van een niet deugdelijke en/of
onvoldoende verpakking.
2.2.5
Inspecties
Artikel 2.2.5.1
Kok is te allen tijde gerechtigd om tijdens het
fabricageproces inspecties en keuringen te verrichten.
De kosten van deze inspecties en keuringen zijn voor
Kok.
Artikel 2.2.5.2
Wederpartij is gehouden toegang te verschaffen tot zijn
werk- en bergplaatsen gedurende de tijden dat er wordt
gewerkt en alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.
2.2.6
Prijs
Artikel 2.2.6.1
De in de opdracht vermelde prijs is vast en
onverrekenbaar en geldt voor levering franco op de
overeengekomen plaats.
2.3

Algemene
voorwaarden
voor
onderaanneming van werken van Kok

2.3.1.
Algemeen
Artikel 2.3.1.1
Onder onderaanneming van werk wordt verstaan het
werk of een bepaald gedeelte daarvan dat Kok door
wederpartij laat uitvoeren voor een vooraf bepaalde prijs.
2.3.2.
Aanbiedingen
Artikel 2.3.2.1
De wederparij wordt geacht bij de ondertekening van de
overeenkomst van onderaanneming volledig bekend te
zijn met de aard van de werkzaamheden, alsmede de
voorwaarden waaronder de werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd en de bouwplaats, inclusief de daar
geldende regels en voorschriften van de opdrachtgever
van Kok. De overeenkomst van onderaanneming wordt
hierna genoemd “overeenkomst”.
Artikel 2.3.2.2
Na het indienen van zijn prijsopgave kan de wederpartij
geen enkele vordering indienen wegens misverstand
over bepalingen van de overeenkomst of het ontbreken
van dergelijke inlichtingen. Inlichtingen en bepalingen
dient de wederpartij voor de prijsopgave, indien naar zijn
oordeel onvoldoende van Kok ontvangen, in te winnen
c.q. op te vragen.
2.3.3.
Rangregeling
Artikel 2.3.3.1
Indien meerdere bepalingen, voorwaarden en bedingen
in de relatie tussen Kok en wederpartij van toepassing
zijn, is de rangorde hierin als volgt:
1.
De overeenkomst;
2.
Het (hoofd)bestek en tekeningen en hierin
opgenomen administratieve bepalingen met
uitzondering van de UAV;
3.
De algemene voorwaarden van de opdrachtgever
van Kok;
4.
De algemene voorwaarden van Kok;
5.
De Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV).
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De lagere regeling zal slechts dan gelden indien deze niet
in strijd is met de hogere regeling.
Artikel 2.3.3.2
Indien in de overeenkomst een andere rangregeling is
opgenomen prevaleert deze boven de in artikel 2.3.3.1
genoemde rangregeling.
Artikel 2.3.3.3
Indien bepalingen van een hogere regeling afwijken van de
UAV worden deze geacht te zijn uitdrukkelijke afwijkingen
in de zin van paragraaf 2 lid 1 UAV.
2.3.4.
Vertegenwoordiging
Artikel 2.3.4.1
Voorafgaand aan het werk zal iedere partij een
vertegenwoordiger benoemen die gemachtigd is om voor
en namens de partij die hij vertegenwoordigt te handelen in
alle zaken die betrekking hebben op het werk. De
vertegenwoordiger dient voortdurend op redelijke tijden
beschikbaar te zijn om taken in overeenstemming met de
overeenkomst uit te voeren.
Artikel 2.3.4.2
De vertegenwoordiger mag zijn taken geheel of gedeeltelijk
delegeren aan een plaatsvervanger mits dit vooraf aan de
andere partij wordt medegedeeld. Handelingen van de
plaatsvervanger worden beschouwd als zijnde handelingen
van de vertegenwoordiger.
Artikel 2.3.4.3
Kok heeft het recht haar vertegenwoordiger zonder opgaaf
van redenen te vervangen mits wederpartij hiervan vooraf
schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. Wederpartij kan
slechts zijn vertegenwoordiger vervangen nadat Kok zich
hiermede schriftelijk akkoord heeft verklaard.
Artikel 2.3.4.4
Een aan de vertegenwoordiger verzonden bericht of
mededeling
wordt
geacht
aan
de
door
hem
vertegenwoordigde partij te zijn verzonden.
2.3.5.
Algemene verplichtingen van wederpartij
Artikel 2.3.5.1
De dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering van
de werkzaamheden berust bij de wederpartij, tenzij dit in de
overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het
aantal bevoegde en terzake kundige functionarissen moet
in overeenstemming zijn met de aard en omvang van de
door wederpartij uit te voeren werkzaamheden en de eisen
die Kok hieraan stelt.
Artikel 2.3.5.2
De wederpartij staat er jegens Kok voor in dat de door zijn
personeel te verlenen diensten deskundig, op vakbekwame
wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd en dat
het personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de
wettelijke en overeengekomen eisen en kwaliteiten ten
aanzien van deskundigheid, opleiding en ervaring.
Artikel 2.3.5.3
Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen
zullen alle materialen, werktuigen, gereedschappen,
machines, installaties, vervoer en alle andere middelen en
producten die nodig zijn voor de uitvoering van het werk,
geleverd c.q. beschikbaar worden gesteld door de
wederpartij.
Artikel 2.3.5.4
De wederpartij dient ervoor te zorgen dat er een effektief
systeem is voor interne controle en dient alle financiele
gegevens, rapporten, fakturen en alle andere documenten
die in verband met de overeenkomst worden opgesteld,
volledig, tijdig en overenkomstig de werkelijkheid
beschikbaar te hebben.
Artikel 2.3.5.5
De wederpartij zal aanwezig zijn op alle vergaderingen die
door Kok worden georganiseerd om de werkzaamheden te
bespreken en aanwijzingen te ontvangen. Afgezien van de
wijze waarop de wederpartij op deze vergaderingen is
vertegenwoordigd, zullen alle daar genomen beslissingen
en gegeven aanwijzingen bindend zijn voor de wederpartij;
zo mogelijk wordt een en ander schriftelijk vastgelegd.
Artikel 2.3.5.6
De wederpartij zal voor eigen rekening en risico alle
afgeleverde materialen, onderkomens, gereedschappen en
werktuigen lossen en opslaan op een door Kok te bepalen
plaats, overeenkomstig de aanwijzingen of voorschriften
van Kok.
2.3.6.
Uitvoeringsperiode
Artikel 2.3.6.1
De wederpartij is verplicht het werk op het in de
overeenkomst vermelde tijdstip aan te vangen en in de
overeengekomen tijd te voltooien. De voortgang van het
werk zal door de vertegenwoordiger van de wederpartij
regelmatig aan Kok worden gerapporteerd.
Artikel 2.3.6.2
Vertragingen zullen door de wederpartij, ook wanneer een
toekomstige vertraging wordt voorzien, onverwijld aan Kok
worden
medegedeeld.
In
overleg
met
de
vertegenwoordiger
van
Kok
en
eventueel
de
bouwplaatsleiding zal worden bepaald welke maatregelen
noodzakelijk zijn om de vertraging (zoveel mogelijk) te niet
te doen. Indien de vertraging niet te wijten is aan het
handelen van de wederpartij zullen de gevolgen hiervan
naar redelijkheid worden geregeld.
Arrtikel 2.3.6.3
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Indien vertragingingen of overschrijdingen van het
overeengekomen opleveringstijdstip aan de wederpartij
kunnen worden toegerekend, zullen de kosten die worden
gemaakt om de vertraging geheel of gedeeltelijk te niet te
doen, inclusief de kosten voor overwerk c.q. de inzet van
extra materieel en personeel, ten laste van de wederpartij
komen. Eventuele kosten die Kok moet maken komen
eveneens ten laste van de wederpartij.
2.3.7.
Plannen,
berekeningen,
tekeningen,
technische informatie en specificaties
Artikel 2.3.7.1
Alle plannen, tekeningen en specificaties zullen door de
wederpartij worden gecontroleerd en indien daarin fouten,
tegenstrijdigheden of leemtes worden vastgesteld zal de
wederpartij dit onverwijld en in ieder geval voor de aanvang
van de uitvoering van de werkzaamhden aan Kok
mededelen.
Artikel 2.3.7.2
Indien later fouten, tegenstrijdigheden of leemtes worden
geconstateerd is de wederpartij voor de gevolgen hiervan
volledig en uitsluitend verantwoordelijk. Onduidelijkheden in
specificaties moeten altijd ten voordele van het werk worden
uitgelegd, zulks ter beoordeling van Kok die zo nodig zal
zorgen voor aanvullende voorschriften, tekeningen en
gegevens.
Artikel 2.3.7.3
Alle door Kok zowel mondeling als schriftelijk gegeven
inlichtingen en adviezen hebben slechts tot doel de
wederpartij tot nut te zijn en worden door hem aangewend op
zijn volledige en uitsluitende verantwoording en risico. Kok
kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen
van eventuele foutieve inlichtingen en/of adviezen.
2.3.8.
Wijzigingen
Artikel 2.3.8.1
Kok is gerechtigd wijzigingen in de vorm, aard, inhoud of
omvang van het werk of een gedeelte daarvan te verlangen,
ook als dit meer- of minderwerk met zich mee zal brengen.
De gevolgen hiervan zullen door Kok en de wederpartij naar
redelijkheid en billijkheid, gerelateerd aan de normen die ten
gronslag liggen aan de overeenkomst, worden geregeld.
Artikel 2.3.8.2
Voor meer- of minderwerk is uitsluitend betaling verschuldigd
indien Kok hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.
Uitvoering van meer- of minderwerk mag alleen plaatsvinden
na schriftelijke opdracht van Kok.
2.3.9.
Onderkomens, gereedschappen en materieel
Artikel 2.3.9.1
De wederpartij zal als zelfstandige aannemer werkzaam zijn
en dient, tenzij dit in de overeenkomst anders is geregeld,
zelf
zorg
te
dragen
voor
alle
benodigde
bouwplaatsonderkomens
en
eventueel
vereiste
gereedschappen en materieel. De richtlijnen van Kok zijn
hierin bindend.
Artikel 2.3.9.2
De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor adequate
verzekeringen. Materieel dient minimaal verzekerd te zijn
voor wettelijke aansprakelijkheid.
Artikel 2.3.9.3
De wederpartij dient zorg te dragen voor de verstrekking van
bedrijfskleding,
beschermende
middelen
en
handgereedschappen aan zijn personeel. Indien enige van
deze zaken door Kok ter beschikking worden gesteld dient de
wederpartij te tekenen voor ontvangst en zorg te dragen voor
onderhoud en retournering.
2.3.10
Materialen
Artikel 2.3.10.1
Alle materialen dienen door de wederpartij te worden
geleverd, tenzij de overeenkomst hierin anders bepaald.
Artikel 2.3.10.2
De door de wederpartij te leveren materialen moeten nieuw
zijn en van deugdelijke kwaliteit, een en ander conform de
normen en voorschriften die van toepassing zijn, zulks ter
beoordeling van Kok. Certificaten dienen bij aflevering op de
bouwplaats of eerder indien Kok dit verlangt, te worden
overhandigd.
Artikel 2.3.10.3
Het eigendom van alle door wederpartij te leveren materialen,
installaties en voorwerpen die deel uit (gaan) maken van het
werk, gaat over op Kok zodra deze op de bouwplaats
aanwezig zijn.
Artikel 2.3.10.4
De wederpartij garandeert dat hij de volle beschikking heeft
over het eigendom en dat dit beschikkingsrecht niet wordt
ingeperkt door bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden van
derden c.q. verpanding. Indien de wederpartij niet aan deze
verplichting kan voldoen, zal hij hiervan Kok vooraf op de
hoogte stellen.
2.3.11
Kwaliteit en inspectie van werkzaamheden en
materialen
Artikel 2.3.11.1
De eisen ten aanzien van kwaliteit en inspectie die voor Kok
gelden, zullen eveneens van toepassing zijn voor de
wederpartij. Kok zal middels de overeenkomst de wederpartij
voorzien van de specificaties zoals voorzien in de hoofd
overeenkomst.
Artikel 2.3.11.2
De wederpartij is verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit
en zal aantonen dat het gewenste niveau is bereikt. Door of
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namens Kok zullen er toch keuringen kunnen worden
uitgevoerd, zo vaak en waar ook Kok dit wenst.
Artikel 2.3.11.3
De wederpartij is verplicht Kok kostenloos de normale
noodzakelijke assistentie te verlenen in de vorm van het
ter beschikking stellen van instrumenten, arbeiders of
machines e.d. voor onderzoek, meting en keuring van
het werk, alsmede van de kwaliteit, het gewicht of de
hoeveelheid van de gebruikte of te gebruiken materialen.
Artikel 2.3.11.4
Op verzoek van Kok zal de wederpartij alle gewenste
inlichtingen verschaffen betreffende herkomst en
specificaties van het door hem gebruikte materiaal.
Indien aan dit verzoek geen gehoor wordt gegeven
behoudt Kok zich het recht voor de desbetreffende
materialen te weigeren of te doen vervangen op kosten
van de wederpartij.
Artikel 2.3.11.5
Materialen, al dan niet verwerkt, en uitgevoerde
werkzaamheden die niet in overeenstemming zijn met de
overeenkomst,
zullen door
wederpartij
worden
verwijderd, vervangen of overgedaan, zonder extra
kosten voor Kok. Tevens zal wederpartij eveneens alle
kosten dragen van hieruit voor Kok voortvloeiende
directe of indirecte schade.
Artikel 2.3.11.6
Indien de wederpartij jegens artikel 2.3.11.5 in gebreke
blijft behoudt Kok zich het recht voor voor rekening van
de wederpartij alle benodigde werkzaamheden uit te
(doen) voeren en de kosten daarvan in mindering te
brengen op fakturen van wederpartij, danwel op andere
wijze bij wederpartij claimen te verhalen.
2.3.12
Vergunningen
Artikel 2.3.12.1
Wederpartij draagt er zorg voor tijdig in bezit te zijn van
alle
voor
de
werkzaamheden
noodzakelijke
vergunningen.
2.3.13
Personeel
Artikel 2.3.13.1
Wederpartij verplicht zich Kok te vrijwaren en schadeloos
te stellen voor de gevolgen van het niet nakomen van
ongeacht welke en al dan niet wettelijke verplichtingen
jegens zijn personeel en/of derden, waaronder zijn
begrepen de belastingdienst en de bedrijfsvereniging.
Artikel 2.3.13.2
Het door wederpartij in te zetten personeel dient een
rechtsgeldige schriftelijke arbeidsovereenkomst met
wederpartij te hebben.
Artikel 2.3.13.3
Wederpartij verplicht zich Kok op eerste verzoek namen
en sofinummers van zijn personeel en onderaannemers
te verstrekken.
Artikel 2.3.13.4
Personeel van wederpartij en zijn onderaannemers dient
zich op de bouwplaats te allen tijde te kunnen
legitimeren.
2.3.14
Overdracht en onderaanneming
Artikel 2.3.14.1
Zonder daarvoor vooraf van Kok schriftelijke
toestemming te hebben verkregen zal wederpartij de
overeenkomst of een gedeelte daarvan niet in
onderaanneming overdragen aan andere partijen. Een
door Kok vooraf gegeven schriftelijke toestemming
ontslaat wederpartij niet van zijn verplichtingen of
aansprakelijkheid, zoals vastgelegd in de overeenkomst.
Artikel 2.3.14.2
Indien er sprake is van verdere onderaanneming zal
wederpartij er zorg voor dragen alle relevante bepalingen
van zijn overeenkomst met Kok in elke overeenkomst
met derden op te nemen. Tevens dient wederpartij in
een overeenkomst met derden de bepaling op te nemen
dat, indien wederpartij niet aan haar verplichtingen kan
voldoen, de overeenkomst met derden over kan gaan op
Kok indien zij dit wenst.
Artikel 2.3.14.3
Indien wederpartij enig deel van het werk door
onderaannemers laat uitvoeren zonder daartoe
schriftelijke toestemming van Kok te hebben gekregen,
heeft Kok het recht om ofwel beeindiging van de
overeenkomst
tussen
wederpartij
en
zijn
onderaannemer(s) te eisen en het aan die
onderaannemer(s) opgedragen werk zelf uit te voeren of
uit te laten voeren voor rekening en risico van
wederpartij, ofwel de overeenkomst met wederpartij op
grond schending van de overeenkomst en in
overeenstemming met artikel 2.1.5.1 te beeindigen.
2.3.15
Oplevering
Artikel 2.3.15.1
Indien wederpartij gereed is met het werk zal hij Kok
hiervan schriftelijk in kennis stellen.
Artikel 2.3.15.2
Wederpartij wordt slechts geacht het werk of een
gedeelte daarvan te hebben opgeleverd indien Kok van
haar opdrachtgever de schriftelijke mededeling heeft
verkregen dat het werk of het gedeelte van het werk is
opgeleverd en is goedgekeurd.
Artikel 2.3.15.3
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Uiterlijk binnen zes weken na het tijdstip waarop het werk
is voltooid zal wederpartij bij Kok een eindafrekening
indienen voor het hem (per saldo) nog toekomende
bedrag.
2.3.16
Garanties
Artikel 2.3.16.1
De wederpartij zal de deugdelijkheid van het door hem
geleverde werk garanderen in overeenstemming met de
garantie periode
vermeld in het bestek van de
opdrachtgever van Kok, doch tenminste gedurende twaalf
maanden gerekend vanaf het moment van oplevering.
Wederpartij is hiertoe alleen dan niet gehouden indien hij
bewijst dat het defect veroorzaakt is door schuld van Kok
of haar opdrachtgever.
Artikel 2.3.16.2
Indien de wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van
de garantieverplichtingen is Kok gerechtigd de nodige
herstellingen of vervangingen te (doen) uitvoeren voor
rekening van wederpartij.
Artikel 2.3.16.3
Indien Kok dit verlangt zal wederpartij bij het verkrijgen van
de opdracht een bankgarantie stellen ten gunste van Kok
als zekerheid voor het door wederpartij op de juiste wijze
nakomen van zijn contractuele verplichtingen, waaronder
begrepen de garantieverplichtingen. De hoogte van de
bankgarantie wordt in de overeenkomst bepaald.
2.3.17
Werktijden
Artikel 2.3.17.1
Zonder schriftelijke toestemming van Kok zullen buiten de
op de bouwplaats geldende dagdienstwerktijden geen
werkzaamheden worden uitgevoerd.
Artikel 2.3.17.2
Indien het werk dit vereist of Kok dit verlangt zal door
wederpartij buiten de normale dagdienstwerktijden, doch
met inachtneming van de Arbeidstijdenwet, worden
gewerkt.
Artikel 2.3.17.3
Bij stagnatie ontstaan door schuld van Kok kunnen door
wederpartij wachturen in rekening worden gebracht, indien
in deze tijd niet aan andere objecten is gewerkt. Kok
behoudt zich het recht voor vervangende werkzaamheden
op te dragen.
Artikel 2.3.17.4
De wederpartij is verplicht om, in overleg met Kok, ook zelf
zich ervoor in te zetten vervangende werkzaamheden te
vinden om daarmede de wachturen zoveel mogelijk te
beperken.
Artikel 2.3.17.5
Wederpartij kan Kok nooit meer wachturen voor machines
en personeel in rekening brengen dan het aantal
resterende uren van de lopende dag indien de oorzaak is
onstaan voor 15.00 uur. Indien de oorzaak is onstaan na
15.00 uur kunnen ook maximaal vier uren van de
daaropvolgende dag in rekening worden gebracht.
Artikel 2.3.17.6
Afrekening van wachturen vindt plaats aan de hand van
dagelijks door de vertegenwoordiger van Kok af te tekenen
urenlijsten. Achteraf
ingediende
rekeningen voor
wachturen worden niet gehonoreerd.
Artikel 2.3.17.7
Op de door Kok of haar opdrachtgever vastgestelde vrije of
roostervrije dagen worden, behoudens schriftelijke
toestemming van Kok, niet gewerkt.
2.3.18
Arbeidsomstandigheden en veiligheid
Artikel 2.3.18.1
De
wederpartij
is
verantwoordelijk
voor
arbeidsomstandigheden en veiligheid van zijn personeel op
het werk en dient zich te houden aan alle van toepassing
zijnde wettelijke voorschriften. Wederpartij zal zijn
personeel voorafgaande aan de werkzaamheden
instrueren.
Artikel 2.3.18.2
Personeel dat, naar oordeel van Kok, zich onveilig
gedraagt, dient op eerste verzoek van de bouwplaats te
worden verwijderd; wederpartij dient zorg te dragen voor
onverwijlde vervanging.
Artikel 2.3.18.3
Kok heeft het recht om het werk te staken indien
wederpartij of diens personeel een onveilige situatie heeft
doen
veroorzaken,
zonder
dat
dientengevolge
schadevergoeding door Kok wordt betaald.
Artikel 2.3.18.4
Een ontstane onveilige situatie of een ongeval dient altijd
onmiddellijk bij Kok te worden gemeld zodat de benodigde
maatregelen kunnen worden genomen en eventueel de
juiste instanties kunnen worden ingeschakeld.
Artikel 2.3.18.5
De wederpartij zal er zorg voor dragen dat materieel,
werktuigen en gereedschappen in veilige toestand
verkeren en veilig functioneren in overeenstemming met
hun bestemming.
Artikel 2.3.18.6
Wederpartij
dient
materieel,
werktuigen
en
gereedschappen, indien het werk dit vereist of Kok zulks
noodzakelijk acht, periodiek te laten keuren. De
veiligheidskeuren dienen zichtbaar op het materieel te zijn
aangebracht en de vereiste certificaten dienen ter plaatse
aanwezig te zijn.
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2.3.19
Milieu
Artikel 2.3.19.1
De op de bouwplaats geldende voorschriften ter bescherming
van lucht, bodem en water, opgesteld door Kok of haar
opdrachtgever en zoals die voortvloeien uit wettelijke
bepalingen, dienen door wederpartij strikt te worden
nageleefd.
Artikel 2.3.19.2
Indien door wederpartij schadelijke stoffen in het milieu
worden gebracht zal hij alles doen wat in zijn vermogen ligt
om de schadelijke gevolgen tot een minimum te beperken.
Kok kan ten aanzien van de te nemen maatregelen eisen
stellen.
Artikel 2.3.19.3
Wederpartij vrijwaart Kok en haar opdrachtgever(s) voor alle
aanspraken van derden (de overheid daarbij inbegrepen)
terzake van door hem veroorzaakte milieuverontreiniging.
Artikel 2.3.19.4
Ieder milieu-incident dient direkt bij Kok te worden gemeld.
Afvalstoffen die op de bouwplaats vrijkomen bij het uitvoeren
van de werkzaamheden dienen in overeenstemming met de
geldende wet- en regelgeving te worden afgevoerd. Op
eerste verzoek moeten kopieen van verwerkings- of
accceptatiebewijzen aan Kok worden overlegd.
2.3.20
Fakturering
Artikel 2.3.20.1
Fakturen dienen te worden geadresseerd zoals in de
overeenkomst aangegeven. Iedere faktuur dient te worden
vergezeld van een opdrachtbon (indien van toepassing),
uren/werkstaten, een mandagenregister, pakbonnen of
vrachtbrieven.
Artikel 2.3.20.2
Indien fakturen onjuist zijn opgesteld, geadresseerd of
ingediend, heeft Kok het recht deze fakturen te weigeren en
aan de wederpartij te retourneren. Kok zal hierbij aangeven
waarom de faktuur niet juist is.
2.3.21
Betaling
Artikel 2.3.21.1
De betalingen van geaccepteerde fakturen van wederpartij
zullen geschieden aan de hand van hetgeen in de
overeenkomst is opgenomen.
Artikel 2.3.21.2
Betaling van fakturen van wederpartij door Kok vindt plaats
zonder dat haar recht vervalt de fakturen daarna nog te
betwisten.
Artikel 2.3.21.3
Indien Kok dit nodig acht voor de voortgang van het werk is
zij gerechtigd onderaannemers of leveranciers van de
wederpartij rechtstreeks te betalen en deze betalingen in
mindering te brengen op reeds gemaakte of nog op te stellen
(termijn)nota’s. Dergelijke betalingen doen geen afbreuk aan
de aansprakelijkheden en verplichtingen van wederpartij.
Artikel 2.3.21.4
Betalingen door Kok houden geen erkenning in dat het werk
of een gedeelte daarvan goed is uitgevoerd en betekent
eveneens geen aanvaarding van het werk of van materiaal
en/of onderdelen.
Artikel 2.3.21.5
Indien in de overeenkomst geen bepalingen zijn opgenomen
inzake de betalingstermijn worden onbetwiste fakturen van
de wederpartij eerst 90 dagen na ontvangst van de originele
faktuur betaalbaar gesteld.
2.3.22
Verzekering en aanmelding van schade
Artikel 2.3.22.1
Wederpartij zal voor eigen rekening en risico verzekeringen
afsluiten die voldoende dekking bieden voor wettelijke
aansprakelijkheid voor motorvoertuigen en materieel alsmede
voor aansprakelijkheid voor zijn personeel, wettelijke risico
aansprakelijkheid , productaansprakelijkheid en milieu
aansprakelijkheid. Op eerste verzoek dienen de relevante
polissen te worden overlegd.
2.3.23
Aansprakelijkheid
Artikel 2.3.23.1
Onverminderd hetgeen in andere arktikelen is bepaald
aanvaardt de wederpartij tot aan de oplevering en gedurende
de eventuele onderhoudsperiode de wettelijke en
contractueleaansprakelijkheid voor schade en gevolgschade,
die door of in verband met het werk en de uitvoering daarvan
wordt toegebracht aan Kok, haar personeel of derden.
Artikel 2.3.23.2
De wederpartij doet jegens Kok en haar personeel afstand
van schadevorderingen wegens schade aan het werk
alsmede schade aan materieel, materialen en andere
eigendommen van wederpartij, respectievelijk aan goederen
van derden waarvan deze houder is, zomede wegens letsel
dat wederpartij overkomt. Dit geldt evenzo voor eventuele
gevolgschade.
2.3.24
Wet ketenaansprakelijkheid
Artikel 2.3.24.1
Het is de wederpartij niet toegestaan enige werkzaamheid
aan te vangen alvorens hij ten genoegen van Kok schriftelijk
de volgende bescheiden heeft overlegd:
Naam en aansluitnummer bedrijfsvereniging;
De plaatsnaam van de inspectie en die van de ontvanger
der direkte belastingen waaronder hij ressorteert als
inhoudings- en afdrachtplichtige werkgever met
betrekking tot de loonbelasting en premies sociale
verzekeringen, alsmede zijn loonbelastingnummer;
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Verklaringen afgegeven door de belastingdienst en
door
de
bedrijfsvereniging
inzake
zijn
betalingsgedrag, deze verklaringen mogen niet
ouder zijn dan drie maanden;
Een uittreksel van het handelsregister van de kamer
van koophandel;
Een kopie van de overeenkomst gesloten tussen
wederpartij, een financiele instelling, de Staat der
Nederlanden en de bedrijfsvereniging ter opening
van een geblokkeerde rekening (g-rekening) indien
tussen Kok en wederpartij is overeengekomen een
g-rekening te gebruiken.
Artikel 2.3.24.2
Wederpartij is niet bevoegd gebruik te maken van
ingeleende arbeidskrachten, tenzij hiervoor van Kok
schriftelijke toestemming is verkregen. Bij uitbesteding
van werk en/of inlening van arbeidskrachten is de
wederpartij verplicht de administratieve voorschriften ex
artikel 16 b lid 10 van de Coordinatiewet Sociale
Verzekeringen na te leven.
Artikel 2.3.24.3
Indien, met inachtneming van het in deze algemene
voorwaarden bepaalde, het werk of een gedeelte
daarvan door de wederpartij wordt opgedragen aan een
derde, dient hij hiervan schriftelijk een overeenkomst op
te stellen. De voorwaarden van de overeenkomst tussen
Kok en wederpartij alsmede deze algemene
voorwaarden dienen van toepassing verklaard te worden
met dien verstande dat wederpartij daarin de
rechtspositie van hoofdaannemer inneemt en de
opdrachtnemende aannemer die van wederpartij.
Artikel 2.3.24.4
De wederpartij zal Kok, op daartoe gedaan verzoek,
inzage verstrekken in zijn personeelsadministratie, zijn
salarisadministratie
en
in
zijn
aangifteen
betaligenadministratie
met
betrekking
tot
de
belastingdienst en de bedrijfsvereniging.
Artikel 2.2.24.5
Indien Kok, na aansprakelijkheidsstelling voor door
wederpartij of na hem komende onderaannemers niet
betaalde belasting en/of premies, deze belasting en/of
premies moet voldoen, heeft Kok ten belope van het
gehele bedrag dat door haar is voldaan, verhaal op de
wederpartij. Deze vordering wordt vermeerderd met de
wettelijke rente.
Artikel 2.2.24.6
Kok heeft steeds het recht de door wederpartij ter zake
van het werk verschuldigde belastingen en/of premies
van de aannemingssom in te houden en direkt namens
wederpartij aan belastingsdienst of bedrijfsvereniging te
voldoen. Onverminderd dit recht is te allen tijde Kok
eveneens gerechtigd bedragen ter kwijting van door
wederpartij verschuldigde loonbelasting en/af premies te
betalen door storting op diens g-rekening.
Artikel 2.2.24.7
Indien de verleggingsregeling omzetbelasting op de
overeenkomst van toepassing is, zal de wederpartij dit
op iedere faktuur vermelden.
2.3.25
Opschorting van het werk
Artikel 2.3.25.1
Kok is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van het werk
geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat daarvoor
door wederpartij kosten in rekening kunnen worden
gebracht. Hervatting van het opgeschorte werk dient op
eerste aangeven te geschieden.
Artikel 2.3.25.2
Kok is ten opzichte van wederpartij of diens
onderaannemers niet aansprakelijk voor schade of
winstderving voortvloeiende uit een gehele of gedeltelijke
opschorting van het werk en de wederpartij vrijwaart Kok
voor aanpraken deswege.
2.3.26
Tussentijdse
beeindiging
van
de
overeenkomst
Artikel 2.3.26.1
Kok is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst, zonder
opgaaf van redenen, tussentijds geheel of gedeeltelijk te
beeindigen met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste 30 dagen door middel van een aangetekend
verzonden schriftelijke mededeling aan wederpartij.
Artikel 2.3.26.2
Wederpartij heeft in het geval van tussentijdse
beeindiging van de overeenkomst recht op betaling van
het reeds uitgevoerde deel van het werk alsmede extra
kosten, waarvan kan worden aangetoond dat deze door
de vroegtijdige beeindinging zijn ontstaan.
Artikel 2.3.26.3
De wederpartij is verplicht in geval van tussentijdse
beeindiging van de overeenkomst alle volledig
bijgewerkte bescheiden die op het werk betrekking
hebben, binnen 14 dagen bij Kok in te leveren.
Artikel 2.3.26.4
Op eerste aanzegging van Kok zal wederpartij alle
materieel, werktuigen, hulpmiddelen en ongebruikte
voorraden van de bouwplaats verwijderen en deze in
goede staat terugbrengen, bij gebreke waarvan Kok het
recht heeft zulks te doen op kosten van wederpartij.
2.3.27
(Accountants)controles
Artikel 2.3.27.1
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Wederpartij en zijn onderaannemers dienen alle
documenten die op het werk betrekking hebben gedurende
een periode van 5 jaar na oplevering c.q. voltooiing van het
werk te bewaren.
Artikel 2.3.27.2
Kok of haar wettelijke vertegenwoordiger dient op redelijke
tijdstippen toegang te verkrijgen tot alle documenten
waaruit kan worden opgemaakt of het werk is uitgevoerd in
overeenstemming met de overeenkomst en conform de
geldende wetten, regels en bepalingen.
Artikel 2.3.27.3
Kok is gerechtigd een onafhankelijke accountant liquiditeit,
solvabiliteit e.d. van wederpartij te laten verifieren.
Uitkomsten hiervan zullen aan wederpartij worden
overlegd.
3.

Algemene voorwaarden voor het leveren van
goederen of diensten en aanvaarden van
opdrachten door Kok

3.1.
Algemene bepalingen
3.1.1
Toepasselijkheid
Artikel 3.1.1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
opdrachten, welke door de opdrachtgever (wederpartij) aan
Kok worden verstrekt. Dit betreft derhalve de uitbesteding
van werk door wederpartij aan Kok, de betrekking van
goederen of diensten door wederpartij van Kok en de
inhuur van materieel door wederpartij van Kok.
Artikel 3.1.1.2
Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden
bepaalde zijn voor Kok slechts bindend indien en
voorzover Kok zich uitdrukkelijk en schriftelijk met
genoemde afwijkingen akkoord heeft verklaard.
Artikel 3.1.1.3
Aan
eventueel
tussen
partijen
overeengekomen
afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de
wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige
overeenkomsten. Verwijzingen door wederpartij naar eigen
voorwaarden worden door Kok niet geaccepteerd.
3.1.2
Opdracht
Artikel 3.1.2.1
In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdracht”
verstaan de overeenkomst waarbij Kok zich jegens de
wederpartij verbindt de door deze opgedragen
werkzaamheden en levering van goederen of diensten te
verrichten dan wel opgedragen werk tot stand te brengen.
Onder “werk” wordt verstaan de door Kok te leveren
prestatie.
Artikel 3.1.2.2
Indien de opdracht schriftelijk wordt aangegaan, komt deze
tot stand op de dag van de ondertekening van de
overeenkomst door Kok dan wel op de dag van verzending
van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Kok.
Artikel 3.1.2.3
Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Kok in
overleg al dan niet schriftelijk vastgelegd met wederpartij
tijdens de uitvoering van de opdracht boven de in de
overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden
wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door haar boven
de in de overeenkomst of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk
vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
Artikel 3.1.2.4
Mondelinge
toezeggingen
of
afspraken
met
ondergeschikten van Kok binden Kok niet dan nadat en
voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.1.3
Aanbieding
Artikel 3.1.3.1
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend tenzij deze een
termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding
een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft
Kok het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Artikel 3.1.3.2
Elke aanbieding is, tenzij dit in de aanbieding uitdrukkelijk
anders is vermeld en omschreven, gebaseerd op uitvoering
van de opdracht door Kok onder normale omstandigheden
en gedurende normale werkuren.
3.1.4
Prijs
Artikel 3.1.4.1
De door Kok opgegeven prijzen luiden exclusief
omzetbelasting en overige overheidslasten. Eventueel
benodigde emballage is, tenzij dit in de aanbieding
uitdrukkelijk anders is vermeld, niet in de prijs opgenomen
en wordt niet teruggenomen.
Artikel 3.1.4.2
Indien na de datum van totstandkoming van de opdracht
kostprijsfaktoren een verhoging ondergaan is Kok
gerechtigd
de
overeengekomen
prijs/prijzen
dienovereenkomstig te verhogen. Dit geldt zelfs indien de
kostprijsfaktoren een verhoging hebben ondergaan
ingevolge voorzienbare omstandigheden.
Artikel 3.1.4.3
Zodra bekend is wat het in rekening te brengen bedrag is
van door Kok uitgevoerd meerwerk zal dit aan wederpartij
worden doorbelast.
3.1.5
Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen
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Artikel 3.1.5.1
Door wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen,
beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven e.d. zijn slechts
bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn
opgenomen in een door Kok en wederpartij getekende
overeenkomst
of
een
door
Kok
getekende
opdrachtbevestiging.
Artikel 3.1.5.2
De door Kok vervaardigde of verstrekte tekeningen,
berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen, hulpmiddelen e.d. blijven haar eigendom
ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De
informatie die in hiervoorgenoemde zaken besloten ligt c.q.
ten grondslag ligt blijft exclusief voorbehouden aan Kok;
zonder schriftelijke toestemming zal wederpartij deze
informatie niet kopieren, aan derden tonen, gebruiken voor
andere doeleinden dan de opdracht of bekend maken.
3.1.6
Levertijd
Artikel 3.1.6.1
Indien de opdracht aan Kok uitsluitend bestaat uit de levering
van goederen c.q. materialen, zijn deze door de wederpartij
geaccepteerd bij levering af fabriek c.q. werf zodra de
goederen c.q. materialen in of op de vervoermiddelen zijn
geladen en bij franco levering zodra de goederen c.q.
materialen ter plaatse zijn aangevoerd en, indien
overeengekomen, gelost.
Artikel 3.1.6.2
Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen
plaats is het gekochte voor rekening en risico van de
wederpartij.
Artikel 3.1.6.3
Opgegeven levertijden zullen nooit beschouwd worden als
fatale levertijden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Kok derhalve
schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Artikel 3.1.6.4
De levertijd gaat in op de dag van tot standkoming van de
opdracht, de dag van ontvangst door Kok van de voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden,
gegevens, vergunningen e.d of op de dag van de vervulling
van de voor het aanvangen van de werkzaamheden
noodzakelijke formaliteiten.
Artikel 3.1.6.5
De levertijd is altijd gebaseerd op de op het moment van het
tot stand komen van de aanbieding en opdracht geldende
werkomstandigheden. Indien deze omstandigheden wijzigen
of buiten de schuld van Kok zich andere omstandigheden
voordoen waardoor vertraging optreedt, zal de levertermijn
voor zover nodig worden verlengd. Dit geldt eveneens als
leveranciers van Kok voor het werk benodigde materialen
niet tijdig kunnen leveren.
3.1.7
Aansprakelijkheid en reclames
Artikel 3.1.7.1
Indien aan het geleverde gebreken voorkomen, waarvoor
Kok garanties heeft verstrekt, dan is de aansprakelijkheid van
Kok hiervoor beperkt tot ten hoogste de vervanging of het
herstel van de gebrekkige goederen c.q. materialen.
Artikel 3.1.7.2
Reclames wegens veronderstelde schade of gebreken
dienen op straffe van verval schriftelijk te geschieden binnen
5 werkdagen na het tijdstip waarop de schade of gebreken
redelijkerwijs geconstateerd konden worden.
Artikel 3.1.7.3
Indien Kok een werk heeft aangenomen, in regie uitvoert of
uitvoert op basis van nacalculatie, al of niet met bijlevering
van materialen, en er zich aan het werk gebreken voordoen
waarvoor uitdrukkelijk schriftelijk garanties voor zijn verstrekt,
dan is de aansprakelijkheid van Kok beperkt tot het herstel
van het desbestreffende gebrekkige onderdeel, met een
maximum van 10% van de aanneemsom.
Artikel 3.1.7.4
Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van Kok en
behoudens de artikelen 3.1.7.1, 3.1.7.2 en 3.1.7.3 is alle
aansprakelijkheid van Kok uitgesloten, zoals bedrijfsschade,
andere indirekte schade en schade als gevolg van
aansprakelijkheid jegens derden.
3.1.8
Opschorting en ontbinding
Artikel 3.1.8.1
Indien Kok door overmacht geheel of gedeeltelijk verhinderd
wordt de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is
Kok gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de
opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de
duur van de periode waarin de overmacht zich voordoet,
zonder dat zij tot schadevergoeding zal zijn gehouden.
Artikel 3.1.8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Kok
onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van
het tot stand komen van de opdracht reeds te voorzien, die
nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert,
alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar,
burgeroorlog,
oproer,
werkstaking,
transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen
in het bedrijf van Kok of haar leverancier(s).
Artikel 3.1.8.3
Indien Kok de opdracht in een geval van overmacht geheel of
gedeeltelijk annuleert mag een evenredig deel van de
overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.
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Artikel 3.1.8.4
In geval van faillissement of surseance van betaling of
indien wederpartij niet op eerste verzoek van Kok
deugdelijk zekerheid stelt voor de nakoming van zijn
verplichtingen, heeft Kok het recht om zonder rechterlijke
tussenkomst de opdracht met onmiddelijke ingang te
ontbinden of op te schorten en/of al haar vorderingen op
wederpartij met onmiddelijke ingang op te eisen.
Artikel 3.1.8.5
Indien wederpartij zich op welke manier dan ook niet
voldoet aan zijn verplichtingen houdt Kok zich het recht
voor, zonder dat daarbij de verplichtingen van
wederpartij komen te vervallen of worden opgeschort,
zonder rechterlijke tussenkomst het werk geheel of
gedeeltelijk op te schorten. Hiervan zal Kok de
wederpartij schriftelijk mededeling doen.
3.1.9
Werktijden
Artikel 3.1.9.1
Tenzij dit in de overeenkomst anders is vastgelegd
zullen geen werkzaamheden worden verricht gedurende
de avond en nacht, op zaterdag, zondag, door Kok
vastgestelde roostervrije dagen en algemeen erkende
feestdagen.
3.1.10
Betaling
Artikel 3.1.10.1
Betaling dient zonder enige aftrek of verrekening, tenzij
met schriftelijke toestemming van Kok, te geschieden
binnen dertig dagen na faktuurdatum.
Artikel 3.1.10.2
Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de
wederpartij in rekening is gebracht en eveneens zonder
aftrek of verrekening binnen 30 dagen na de
faktuurdatum.
Artikel 3.1.10.3
De door wederpartij gedane betalingen strekken steeds
ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare fakturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat
voldoening betrekking heeft op latere fakturen.
Artikel 3.1.10.4
Bij niet tijdige betaling wordt de wederpartij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Kok het recht om
zonder enige ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag
de wettelijke rente per maand in rekening te brengen
evenals alle door haar inzake de inning van de vordering
te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Artikel 3.1.10.5
Kok is gerechtigd bedragen, die zij te eniger tijd van
wederpartij zal hebben te vorderen, te verrekenen met
bedragen die zij te eniger tijd van de wederpartij te
vorderen heeft.
Artikel 3.1.10.6
Alle geleverde goederen of materialen blijven
onvervreemdbaar eigendom van Kok totdat wederpartij
zal hebben voldaan hetgeen hij krachtens deze
voorwaarden verschuldigd is of zal zijn. Dit geldt niet
alleen voor goederen of materialen die louter worden
geleverd maar ook in die gevallen waar die goederen of
materialen onderdeel vormen van een aan Kok
uitbesteedt werk.
Artikel 3.1.10.7
Reclames op fakturen dienen binnen 8 dagen na
faktuurdatum schriftelijk bij Kok te worden ingediend. Na
die tijd wordt wederpartij geacht zich akkoord te
bevinden met de desbetreffende fakturen.
3.1.11
Verhuur van materieel en middelen
Artikel 3.1.11.1
Als standaard minimum huurtijd geldt een werkdag van
acht uren.
Artikel 3.1.11.2
Indien er sprake is van verhuur inclusief bediening zijn
de kosten van bediening en dagelijks onderhoud in de
huurprijs inbegrepen. Het niet gebruiken zonder tijdige
afmelding geeft geen recht op vermindering van de
huurprijs of schorsing van de overeenkomst, tenzij het
niet gebruiken een gevolg is van een defekt van de
desbetreffende machine. Indien wederpartij van mening
is dat het personeel dat de machine bedient niet beschikt
over voldoende vakbekwaamheid, dient hij hiervan bij
Kok maximaal twee uren na aanvang van de
werkzaamheden melding te doen.
Artikel 3.1.11.3
Indien er sprake is van verhuur exclusief bediening zijn
de
kosten
van
bediening,
brandstoffen
en
smeermiddelen alsmede het dagelijks onderhoud niet in
de huurprijs inbegrepen. Het niet gebruiken zonder
tijdige afmelding geeft geen recht op vermindering van
de huurprijs of schorsing van de overeenkomst, tenzij het
niet gebruiken een gevolg is van een defekt van de
desbetreffende machine die niet door de wederpartij is
veroorzaakt of aan hem te wijten is.
Artikel 3.1.11.4
Opzegging van de huur dient minimaal voor 12.00 uur
plaats te vinden. Indien opzegging later plaats vindt zal
het verhuurde ook de daaropvolgende dag voor rekening
van wederpartij komen.
Artikel 3.1.11.5
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De huurperiode vangt aan vanaf het moment dat het
verhuurde aan wederpartij ter beschikking is gesteld en
loopt door totdat het verhuurde door wederpartij wordt
afgemeld, met inachtneming van artikel 3.1.11.4. Indien er
sprake is van verhuur zonder bediening loopt de
huurperiode door totdat het verhuurde door Kok in goede
staat retour is ontvangen, eveneens met inachtneming van
artikel 3.1.11.4.
Artikel 3.1.11.6
Indien er sprake is van verhuur zonder bediening gelden
de dagen waarop het gehuurde wordt vervoerd naar
wederpartij respectievelijk retour naar Kok, als huurdagen.
Artikel 3.1.11.7
De aan- en afvoerkosten zijn voor rekening en risico van
wederpartij indien wederpartij het vervoer uitvoert of laat
uitvoeren. Indien het transport door Kok wordt uitgevoerd is
dit voor rekening van wederpartij doch voor risico van Kok.
Artikel 3.1.11.8
Door in ontvangstname van het gehuurde (als er sprake is
van verhuur zonder bediening) wordt wederpartij geacht te
erkennen het gehuurde in goede staat en geschikt voor het
overeengekomen
gebruik
te
hebben
ontvangen.
Wederpartij verplicht zich, behoudens gebreken in het
materiaal of ondeugdelijke werking ervan, onderdelen van
het gehuurde die defect raken als gevolg van
onoordeelkundig gebruik, gebruik voor een ander doel dan
waarvoor de overeenkomst is aangegaan, gebruik van
geen of verkeerde brandstoffen of smeermiddelen,
onvoldoende
onderhoud,
overbelasting,
verkeerde
plaatsing of onvoldoende fundering, verkeerd aansluiten
van spanningsbron alsmede in alle gevallen waarin de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden
vastgesteld, te herstellen of te vervangen. Indien bij
retournering van het gehuurde eventuele wijzigingen in de
staat en onderhoudstoestand mochten blijken, is Kok
gerechtigd dit voor rekening van wederpartij te laten
herstellen.
De
gemoeide
tijd
van
herstel
of
wederaanschaffing van het vermiste wordt aangerekend
als normale huurtijd en komt eveneens voor rekening van
wederpartij.
Artikel 3.1.11.9
Kok is altijd gerechtigd de verhuurde machine te vervangen
door een andere, gelijkwaardige machine. De vervangende
machine wordt geacht in de plaats te komen van de
vervangen machine. Voorgaande geldt eveneens voor de
bediening van de machine, mits Kok naar redelijkheid zorg
draagt voor een gelijkwaardige vervanger. In geval van
overmacht (bijvoorbeeld ziekte van haar personeel) is Kok
gerechtigd de overeenkomst, zonder dat de wederpartij
recht heeft op schadevergoeding, te ontbinden of op te
schorten.
Artikel 3.1.11.10
Het is wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Kok het door Kok verhuurde aan derden
ter beschikking te stellen of door te verhuren.
Artikel 3.1.11.11
Wederpartij vrijwaart Kok voor alle gevolgen, kosten of
schade, die worden veroorzaakt als gevolg van het
uitvallen van machine of bediening.
Artikel 3.1.11.12
Indien er sprake is van verhuur inclusief bediening wordt
het personeel van Kok geacht onder toezicht en leiding te
staan van wederpartij. Kosten die voortvloeien uit onjuist
handelen of uitvoeren van werkzaamheden kunnen door
wederpartij niet op Kok worden verhaald, tenzij opzet of
grove schuld door wederpartij kan worden aangetoond.
Artikel 3.1.11.13
Materieel van Kok is minimaal verzekerd voor wettelijke
aansprakelijkheid. Indien er sprake is van verhuur inclusief
bediening en er schade wordt toegebracht aan
eigendommen van wederpartij of derden, zal Kok alleen
dan aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de ontstane
schade indien de schade aantoonbaar te wijten is aan
grove schuld of opzet van personeel van Kok. Indien er
sprake is van verhuur zonder bediening zal de ontstane
schade altijd voor rekening komen van wederpartij,
behoudens de wettelijke regelingen inzake de Wettelijke
Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM); Kok behoudt zich
het recht voor het eigen risico te verhalen op wederpartij.
Artikel 3.1.11.14
Indien schade aan materieel van Kok ontstaat, door
wederpartij met materieel van Kok schade wordt
toegebracht aan eigendommen van derden of, in het geval
van verhuur inclusief bediening, schade wordt toegebracht
aan eigendommen van wederpartij of derden, dient Kok
onverwijld te worden ingelicht. Wederpartij verplicht zich
Kok in alles bij te staan onderzoek naar de toedracht van
de ontstane schade te laten verrichten. Indien meldingen
van schade, schadeclaims en/of aansprakelijkheidsstelling
voor schade niet onmiddellijk na het onstaan van die
schade plaatsvindt is Kok gerechtigd alle aansprakelijkheid
en/of vergoeding van die schade van de hand te wijzen.
3.1.12
Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 3.1.11.1
De rechtsverhouding tussen Kok en wederpartij wordt
beheerst door het Nederlands recht.
4.

Acceptatiereglement Bouw- en Sloopafval

RV03-01 Algemene voorwaarden

4.1
Algemene bepalingen
Artikel 4.1.1
Overeenkomsten inzake het afvoeren van afvalstoffen
kunnen eenmalig als ook voor een bepaalde periode worden
afgesloten.
Artikel 4.1.2
Indien door welke reden dan ook van overheidswege
maatregelen worden getroffen die kostprijsverhogend
werken, is Kok altijd gerechtigd dit aan opdrachtgever door te
berekenen.
Artikel 4.1.3
De overeengekomen prijzen zijn exclusief milieutoeslag en
omzetbelasting. Het percentage van de milieutoeslag kan
enigszins fluctueren.
Artikel 4.1.4
Onafhankelijk van hetgeen in een overeenkomst tussen Kok
en opdrachtgever is overeengekomen wordt middels hetgeen
vermeld is op het door Kok verstrekte geleidebiljet of
chauffeursbon gezien als bepalend voor de vaststelling van
soort en samenstelling van de afvalstof. Kok wijst hiertoe
functionarissen aan.
4.2
Acceptatie van afvalstoffen
Artikel 4.2.1
Kok is vrij om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de
aard en samenstelling van afvalstoffen die mogen worden
aangeboden.
Artikel 4.2.2
Het is opdrachtgever niet toegestaan de container te
gebruiken voor kadavers, vlees- of visafval, ziekenhuisafval,
huishoudelijk
afval,
asbest
of
voor
vloeibare,
lichtontvlambare, explosieve, etsende, stankverspreidende,
giftige, radioactieve, pathologische en/of chemische
afvalstoffen, danwel op enigerlei andere wijze voor de
gezondheid van mens, dier of milieu schadelijke stoffen.
Artikel 4.2.3
Kok is bevoegd een container, die afvalstoffen bevat welke
overeenkomstig artikel
4.2.2 niet mogen
worden
aangeboden, te weigeren af te voeren. De kosten die
hiermede zijn gemoeid zijn volledig voor rekening van
opdrachtgever.
Artikel 4.2.4
Indien bij aanbieding van de afvalstoffen aan de be- of
verwerkingsinrichting blijkt dat de container afvalstoffen bevat
welke overeenkomstig artikel 4.2.2 niet mogen worden
aangeboden, is Kok bevoegd de container terug te voeren
naar opdrachtgever of zorg te dragen voor adequate afvoer
naar een andere inrichting. De (extra) kosten die hiermede
zijn gemoeid, zijn volledig voor rekening van de
opdrachtgever.
Artikel 4.2.5
Kok is niet aansprakelijk als afvalstoffen door de be- of
verwerkingsinrichting worden geweigerd. In een dergelijk
geval zullen de afvalstoffen aan opdrachtgever worden
teruggegeven, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor
rekening van opdrachtgever komen.
Artikel 4.2.6
Opdrachtgever is gehouden nimmer te handelen in strijd met
de Afvalstoffenwet, de Wet Chemische Afvalstoffen of enige
andere wet of verordening, welke regels geven omtrent afval
of afvalverwerking. Alle kosten en schaden die direkt of
indirekt verband hebben met enig handelen in strijd met het
hiervoor gestelde, zijn voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 4.2.7
Opdrachtgever is gerechtigd de container te beladen met
bouw- en sloopafval, bestaande uit metselwerk- c.q.
betonpuin, kunststoffen, metalen, glas, gips, isolatiemateriaal,
geverfd en ongeverfd hout, plaatmaterialen, aanhangende
grond en/of zand, lege emaballage materialen, restanten
bouwmaterialen en onbruikbaar geworden hulpmaterialen.
4.3
Gebruiks- en huurvoorwaarden containers
Artikel 4.3.1
De container is vanaf het moment van aflevering tot het
moment van terugname door Kok voor rekening en risico van
opdrachtgever, welke bij in ontvangstname verklaart de
container in goede staat te hebben ontvangen.
Artikel 4.3.2
Opdrachtgever is verplicht de container in dezelfde staat
terug te leveren. Alle schade die tijdens het gebruik c.q. de
huurperiode is ontstaan, is voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 4.3.3
Opdrachtgever is gehouden de container naar aard en
bestemming te gebruiken, te laden of doen laden, te plaatsen
of te laten staan.
Artikel 4.3.4
Het is niet toegestaan de container te beladen met een
inhoud van meer de 12.000 kg voor containers met een
inhoud van 6 en 10 m3
Artikel 4.3.5
De belading van de container dient zodanig te geschieden
dat nimmer enig materiaal buiten de container steekt of van
de container kan afvallen of afvloeien. Slechts containers met
een inhoud van 6 m3 mogen ten hoogste tot 20 centimeter
boven de rand beladen worden. Indien door opdrachtgever
niet voldaan is aan hiervoor vermelde eisen omtrent de
belading kan Kok van opdrachtgever verlangen dat alsnog de
uitstekende delen worden verwijderd.
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Artikel 4.3.6
Zolang de container onder hoede is van opdrachtgever is
opdrachtgever aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor
het geval afval van de container valt of waait.
Artikel 4.3.7
Indien een container op aanwijzing van opdrachtgever
geplaatst
wordt
op
troittoirs,
opritten
of
(particuliere)terreinen, is opdrachtgever aansprakelijk
voor schade die mogelijker wijs aan die troittoirs, opritten
of (particuliere)terreinen en zich daarop bevindende
goederen
of
materialen
wordt
toegebracht.
Opdrachtgever vrijwaart Kok tegen aanspraken van
derden inzake schade aan eigendommen van die
derden, ontstaan als gevolg van de plaatsing van de
container.
Artikel 4.3.8
Indien de container geplaatst dient te worden op
terreinen, welke geen deel uitmaken van de openbare
weg, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat die
terrein bereikbaar zijn voor de door Kok in te zetten
transportmiddelen.
Artikel 4.3.9
Opdrachtgever vrijwaart Kok voor alle aanspraken van
derden terzake van schade ontstaan tijdens de huur c.q.
gebruiksperiode. Alle rechten en retributies zijdens enige
overheid gevorderd of geheven, zijn voor rekening van
opdrachtgever.
Artikel 4.3.10
Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verlichting,
bebakening, afdekking en alle verdere voorzieningen
welke algemeen wenselijk zijn danwel door enige
autoriteit voorgeschreven zijn of worden.
Artikel 4.3.11
Het is opdrachtgever niet toegestaan de container, nadat
deze door Kok is geplaatst, te verplaatsen of doen
verplaatsen danwel verplaatst te laten. Alle schade en/of
kosten door of na overtreding van dit verbod zijn voor
rekening van opdrachtgever.
Artikel 4.3.12
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor enigerlei schade
die ontstaat aan de container tijdens de huur- c.q.
gebruiksperiode. Opdrachtgever is gehouden ontstane
schade onverwijld te melden.
Artikel 4.3.13
Vermissing of diefstal van de container is voor rekening
en risico van opdrachtgever.
Artikel 4.3.14
Bij vermissing, diefstal of onbruikbaarheid van de
container door schade, blijft de opdrachtgever
aansprakelijk
voor
de
huurpenningen.
De
huurovereenkomst kan in een dergelijk geval eerst
beeindigd worden op het moment dat de schade door de
opdrachtgever aan Kok is voldaan. Schade is zonder
gerechtelijke tussenkomst direkt opeisbaar.
Artikel 4.3.15
Het is opdrachtgever verboden de container te
wederverhuren of aan een ander ter beschikking te
stellen.
Artikel 4.3.16
Het is opdrachtgever verboden de container zelf te
ledigen danwel te laten ledigen door derden.
Artikel 4.3.17
Aangeboden gipsafval en/of cellenbeton dient droog en
schoon te zijn in maximale afmetingen van 50x50cm. De
volgende stoffen mogen niet in aangeboden vrachten
voorkomen: houtvezelplaten, geperste stroplaten,
gasbeton met ijzer, isolatiemateriaal, grond, zand,
bagger, puin/beton, behang of vinylresten, gestuct of
geplastificeerd
spaanplaat
en
asbest.
Indien
voornoemde materialen worden aangetroffen in een
aangeboden vracht kan de vracht worden geweigerd
danwel zullen de extra kosten van verwerking worden
doorbelast aan aanbieder.
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