
æd o? do hoogto...

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
GIALTEMA

ALGEM ENE IN KOOPVOORWAARDEN

GJALTEMA HOLDING B.V.

(en haar gelieerde dochtervennootschappen)

GJALTEMA.EU

Alle opdrachten en leveringen geschieden volgens de algemene vooMaarden van de brancheorganisat¡e Vereniging van Steigetr, Hoogwerk-, en Betonbekist¡ngbedrijven (VSB)
Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Noord-Nederland en Zu¡dwest Nederland Tevens zün deze in te zien en te downloaden v¡a onze website



lnhoud

t.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Añikel I Definities.............. ,............3
A¡tikel2 Toepasselijkheid ............... 4
A¡likel3 Bestelling en totstandkoming overeenkomst ....,..,..,.,,..,.,......, 4
ll, KwALtTEtT ,..,.............,.....,.4
A¡tikel4 Kwaliteit en hoedanigheid van het geleverde .,.,.....,................4
Añikelí Verpakking .....,..,.,.,,..,......,.5
Añikel6 Aanvaarding........ ,.,,.,,........ 5
Arlikel Z Wij2in9en.,.,,.,...,.... ........,.... 5
ilr. LEVERTNG .....................,....6
A¡tikel S Leveringstermijn; deelleveringen.,,.,........ ......,....... 6
A¡tikel9 Leveringsvoorwaarden, eigendomsoverdracht en risico .......................... 6
lv. PRIJS, FACTURATIE EN BETALING.,,.,..... ......,.,...6
Aftikel 10 Prijs............ ......................... 6
Artikel ll Facturatie .......7
Artikel 12 Betalingen ,.,.,,....................7
v. ovERlGE BEPALINGEN ................ .,.,...,................. 7
Artikel 13 lntellectuele eigendomsrechten ........7
Artikel 14 Overdracht van rechten en verplichtingen........ .......................7
A¡tikel 15 Opzegging en ontbindin9,............,. ...........,..,..,....,.,7
Artikel 16 Rechtskeuze en bevoegde rechter .....,........,....,.,.,,I
A¡tikel 17 Taa1....,...... ......................,...8
Artikel 18 Deponering Voorwaarden ......,.,.,.., ......,.,,.,,.,,.,.,..,.8
BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HUUR......... .............9
Añikel19 Huurtijd..... .......9
Artikel 20 Levering ....,.,...9
Artikel2l Keuring en hoedanigheid ...............,.,...9
A¡tikel 22 Onderhouds- en verzekeringsplicht................ ......................,. 10
BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN.ll
A¡tikel 23 Uitvoering Werkzaamheden en toezicht ,,.,,.,,.,.,.. 11

Añikel 24 Meen¡rrerk,. ,..,.,,.,,.,.,,.,,....... 11

A¡tikel2í lnschakeling derden .,....11
Artikel26 Hinder, terreinen en gebouwen.,,.,.,....... .....,,.,.,.,,11
A¡tikel27 Onderbreking van Werkzaamheden.......... ..........12
A¡tikel2ï Hulpmiddelen,.............. .....12
A¡tikel29 Opslag van zaken en plaatsing van keten ...........12

Pagina 2van 12



t.

Artikel T

1.1

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMEEN

Definities

ln deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene
inkoopvoorwaarden

Gjaltema

Gjaltema Groep

Goederen

lnkooporder

(lnkoop)Overeenkomst

Leverancier

Offerte

Opdracht

Werkzaamheden

De Algemene inkoopvoorwaarden van Gjaltema welke van toepassing
zijn op alle Offertes, Opdrachten, Overeenkomsten, alle
rechtsbetrekkingen en alle (rechts-)handelingen tussen Gjaltema en de
Leverancier, waaronder begrepen onderhandelings-, pre- en
postcontractuele fasen ;

De in de lnkoopovereenkomst c.q. lnkooporder vermelde
opdrachtgever behorende tot de Gjaltema Groep;

Gjaltema Holding B.V., gevestigd te Groningen en aan Gjaltema
Holding B.V. gelieerde rechtspersonen en ondernemingen;

Goederen, zijnde materiaal, materieel
verband houdende diensten;
De separate per te verlenen Opdracht door

en/of daarmee

Gjaltema aan de
Leverancier uit te brengen bestelling;

De overkoepelende overeenkomst die tussen Gjaltema en de
Leverancier tot stand komt waarin de algemene uitgangspunten voor
door Gjaltema te verstrekken Opdrachten worden uiteengezet, elke
wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle (rechts-)
handelingen ter voorbereiding of ter uitvoering van die overeenkomst;
ledere persoon of rechtspersoon, die met Gjaltema een Overeenkomst
aangaat dan wel die Gjaltema een Offerte doet of tot wie Gjaltema in
enige rechtsbetrekking staat of jegens wie Gjaltema enige
(rechts)handeling verricht, één en ander in het kader van de inkoop
van Goederen;
ledere door de Leverancier mondelinge/schriftelijke gedane opgave
van een prestatie, prijzen en/of termijnen; mondelinge Offertes dienen
zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd te worden;

ledere Opdracht van Gjaltema tot het leveren van een prestatie door
Leverancier, verleend in de vorm van een lnkooporder;

Alle werkzaamheden anders dan krachtens arbeidsovereenkomst, in

opdracht van Gjaltema verricht verband houdende met de inkoop van
Goederen.
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ALCEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Toepasselijkheid

De Algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Opdrachten, (lnkoop-)
overeenkomsten, alle rechtsbetrekkingen en alle (rechts-) handelingen tussen Gjaltema en de
Leverancier, waaronder begrepen onderhandelrngs-, pre- en postcontractuele fasen.
De aanbieding van Offerte, het accepteren van bestellingen, alsmede het aangaan van
overeenkomsten en verrichten van overige (rechts-)handelingen houdt de aanvaarding in van
de Algemene inkoopvooruvaarden.
Eventuele afwijkingen of aanvullingen op de Algemene inkoopvoorwaarden, gemaakt door
Leverancier bij het opstellen van de Offerte, bestelling, overeenkomst moeten schriftelijk zijn
goedgekeurd door Gjaltema, bij gebreke waarvan zij naar keuze van Gjaltema ofwel als nietig
worden beschouwd, ofwel annulering van de bestelling tot gevolg hebben.
lndien een nieuwere versie van de Algemene Voorwaarden van Gjaltema tot stand komt, zal die
nieuwere versie vanaf de dag der deponering bij de Kamer van Koophandel van toepassing zijn
tussen partijen.
De toepasselijkheid van de algemene (leverings-) voorwaarden van de Leverancier wordt
expliciet uitgesloten.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst

Aanvragen voor een Offerte binden Gjaltema niet en gelden als een uitnodiging tot het
uitbrengen van een Offerte. Het zonder aanvraag uitbrengen van een Offerte bindt Gjaltema
evenmrn.
Een aanbieding c.q. Offerte door Leverancier is onherroepelijk, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Gjaltema behoudt zich het recht voor de door haar gedane bestelling of
geplaatste lnkooporder te herroepen, zolang de Leverancier deze niet binnen de gestelde
datum op de afroeporder schriftelijk heeft bevestigd middels een orderbevestiging.
Bij een mondelinge Opdracht vindt de uitvoering niet eerder plaats dan op het moment van
verzending door Gjaltema van de schriftelijke bevestiging van de Opdracht, behoudens
wanneer Gjaltema aan de Leverancier een opdrachtnummer heeft verstrekt.
lndien de orderbevestiging van de oorspronkelijke bestelling of lnkooporder afwijkt, is Gjaltema
slechts gebonden nadat zij zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard.
De overeenkomst die door de aanvaarding van de Offerte, bestelling of lnkooporder tot stand
komt, wordt steeds geacht te zijn aangegaan tussen Gjaltema en Leverancier.

KWALITEIT

Kwaliteit en hoedanigheid van het geleverde

Alle Goederen (inclusief de verleende diensten):
(a) moeten vakkundig gefabriceerd worden uitgaande van grondstoffen van eerste kwaliteit

en een kwaliteitscontrole hebben ondergaan en - in geval van verrichten van
Werkzaamheden - worden uitgevoerd door vakkundig personeel met gebruik van nieuwe
materialen, tenzij met betrekking tot de materialen andersluidende afspraken zijn
gemaakt;
moeten geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de overeenkomst, de
opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van Gjaltema voor wat betreft de
eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid ervan;
moeten geschikt zijn voor het doel waarvoor ze door Gjaltema zijn bestemd;
moeten gebruiksklaar worden aangeleverd, in het bijzonder batterij aangedreven
machines moeten volledig zijn opgeladen;
moeten minimaal voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek van
Gjaltema;
moeten voldoen aan de binnen de branche waar Gjaltema zich begeeft voor dat
specifieke product gestelde veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften en -normen.

33

34

35

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)
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lndien de Goederen niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 4.1 zal de Leverancier
voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van Gjaltema de Goederen direct
vervangen, herstellen, of heruitvoeren, onverminderd de verder aan Gjaltema volgens de wet
toekomende rechten.
Blijft de Leverancier in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, dan heeft
Gjaltema het recht om na schriftelijke kennisgeving ervan aan de Leverancier, voor diens
rekening, over te gaan tot vervanging, herstel of heruitvoering, al dan niet met behulp van
derden.
Benevens het bovenstaande, heeft Gjaltema ook het recht om de overeenkomst eenzijdig te
ontbinden, conform artikel '15 van de Algemene inkoopvoorwaarden, zonder tot enige
schadevergoeding jegens Leverancier gehouden te zijn.
Gjaltema zal bovendien gevrijwaard worden door de Leverancier voor alle schade en schade-
eisen, met inbegrip van deze van derden voortvloeiend uit elk zichtbaar of verborgen gebrek in

de geleverde Goederen.
lndien partijen geen garantieperiode zijn overeengekomen, is de garantieperiode 24 maanden
na de datum van aflevering c.q. oplevering. Voor Goederen die bestemd zijn om te worden
ven¡uerkt in installaties of systemen vangt de garantieperiode pas aan op het moment van op- of
aflevering van die installaties of systemen, met dien verstande dat de garantieperiode eindigt
uiterlijk 30 maanden na de datum van aflevering van de Goederen.
De garantieperiode zal worden verlengd met de periode waarin de Goederen niet hebben
voldaan aan artikel 4.1 van de Algemene inkoopvoonvaarden. Voor vervangen, herstelde of
heruitgevoerde delen geldt opnieuw een garantieperiode, gelijk aan de oorspronkelijke.
Het verstrijken van de garantieperiode laat onverlet de rechten die Gjaltema aan de wet en aan
de overeenkomst kan ontlenen.

Verpakking

De bestelde Goederen dienen in uitstekende staat en in een voor Gjaltema economische vorm
en verpakking voor transport en gebruik geleverd te worden.
Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen in de bestelling mogen de verpakkingskosten niet
in rekening worden gebracht.

Aanvaarding

Stilzwijgende aanvaarding kan nooit ingeroepen worden, zelfs niet na gehele of gedeeltelijke
betaling van de facturen.
Klachten van Gjaltema zullen binnen een termijn van 30 dagen kenbaar worden gemaakt na
ontvangst van de factuur, tenzij deze termijn naar de aard en omvang van de bestelde
Goederen onredelijk kort zou zijn. De klachttermijn kan dan op een redelijke wijze verlengd
worden.

Wijzingen

De Leverancier mag geen veranderingen in het bestelde aanbrengen en mag de
overeengekomen prijs en/of levertijd niet wijzigen zonder voorafgaande toestemming van
Gjaltema.
Gjaltema is gerechtigd de omvang van de bestelling te wijzigen, ook indien dit meer- of
minden¿verk oplevert. lndien de Leverancier meent dat de wijziging gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs of levertijd, zal hij Gjaltema onverwijld en schriftelijk hiervan op de hoogte
stellen en bij meenrverk een schriftelijke Offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de
termijn die hieraan zijn verbonden, alsmede de gevolgen voor de overige door de Leverancier
te verrichten Werkzaamheden.
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LEVERING

Leveringsterm ijn ; deel leveringen

De leveringstermijn of -datum is een essentieel en bindend onderdeel van de overeenkomst.
Overschrijding hiervan brengt Leverancier terstond in verzuim.
Elke overschrijding, zal aan Gjaltema het recht geven om, zonder voorafgaande
ingebrekestelling aan de Leverancier een boete op te leggen van 1o/o van de verkoopprijs per
kalenderweek of een deelvan een kalenderweek, tot maximaal 10% of om de overeenkomstte
beëindigen zonder enige schadevergoeding ten laste van Gjaltema, onder instandhouding van
de boeteregeling en onverminderd haar recht op schadevergoeding. De boete wordt verrekend
met door Gjaltema verschuldigde betalingen.
Tenzij partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen, is de Leverancier niet bevoegd tot het
verrichten van deelleveringen. lndien het verrichten van deelleveringen schriftelijk is
overeengekomen, wordt voor de toepassing van deze inkoopvoorwaarden onder "levering"
mede een "deellevering" verstaan.

Leveringsvoonryaarden, eigendomsoverdracht en risico

De levering gebeurt "Delivery Duty Paid" (franco inclusief rechten), volgens de versie van de
lncoterms die geldt op het moment van de bestelling of order, onverminderd hetgeen is bepaald
in de Algemene lnkoopvoonruaarden.
Het eigendomsrecht en de risico's voor de geleverde Goederen gaan over op Gjaltema op het
ogenblik van de aflevering op het leveringsadres vermeld in de bestelling en nadat ze schriftelijk
zijn geaccepteerd door een daartoe bevoegde persoon bij Gjaltema. Onder geen enkel beding
zal het risico van schade of verlies of vernietiging van de Goederen overgaan op Gjaltema
alvorens de Goederen op de aangeduide plaats werden geleverd en aanvaard door Gjaltema.
ln afwijking van het gestelde in de voorgaande leden gaat de eigendom van te leveren
Goederen over op het moment van aanbetaling van die Goederen, dan wel op het moment dat
Gjaltema de eigendomsovergang verlangt en dat voorafgaat aan de feitelijke overhandiging.
Leverancier zal alsdan de desbetreffende Goederen merken als kenbaar eigendom van
Gjaltema en Gjaltema vrijwaren tegen verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door
derden. De Goederen zijn voor risico van Leverancier tussen het moment van
eigendomsovergang en feitelijke overhandiging.
De Leverancier is gedurende de periode dat hij (mede) op grond van deze inkoopvoorwaarden
het risico van de Goederen draagt, verplicht de Goederen te verzekeren en verzekerd te
houden. Gjaltema heeft het recht op inzage in de betreffende verzekeringspolis.

PRIJS, FACTURATIE EN BETALING

Prijs

De prijzen zijn vast en luiden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in Euro's, exclusief
omzetbelasting. Voor rekening van Leverancier zijn de belastingen en heffingen die terzake van
de levering verschuldigd zijn.
De prijzen omvatten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, alle kosten in verband met de
nakoming van de verplichtingen van Leverancier, waaronder onder meer begrepen de kosten
van opslag, transport, lossing, verzekering en verpakking en indien van toepassing verrichten
van Werkzaamheden.
lndien de algemeen door Leverancier gehanteerde prijzen voor aan Gjaltema te leveren
Goederen gedurende de duur van de Overeenkomst worden verlaagd, zal de prijs voor
Gjaltema dienovereenkomstig worden verlaagd. Een dergelijke prijsverlaging zal niet in
mindering worden gebracht op eventuele overeengekomen kortingen.
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lndien Leverancier tijdens de duur van de Overeenkomst meer dan rncidenteel jegens haar
afnemers lagere prijzen hanteert, dan wel hogere kortingspercentages overeenkomt ten
aanzien van Goederen die naar hun aard en omvang vergelijkbaar zijn met de Goederen die
Gjaltema van Leverancier betrekt, zal Leverancier Gjaltema hiervan op de hoogte stellen.

Facturatie

Facturen dienen aan alle wettelijke regels en vereisten te voldoen.
Facturen dienen in overeenstemming te zijn met de instructies vermeld in de bestelling en
mogen niet worden verzonden voordat de Goederen zijn geleverd en/of de diensten/werken zijn
verricht tenzij anders opgegeven in de bestelling.
Facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet aanvaard en
geretourneerd.

Betalingen

De facturen zijn betaalbaar binnen de in de lnkoopovereenkomst c.q. lnkooporder
overeengekomen betalingstermijn mits aanvaarding van de levering én mits correcte facturatie.
Facturen dienen steeds ter attentie van de financiële administratie van Gjaltema verzonden te
worden. Afgifte van de factuur bij eventuele afhaling van de Goederen door Gjaltema is niet
geldig.
Gjaltema is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst constateert, bijvoorbeeld in de Goederen of de eventuele installatie en/of
montage ervan. Betaling van facturen houdt in geen enkel opzicht afstand van enig recht in.
Gjaltema is gerechtigd het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die Leverancier
is verschuldigd aan Gjaltema.
Bij niet-tijdige betaling kan maximaal de wettelijke rente ex artikel 6:1198W enkel worden
aangerekend na een aangetekende ingebrekestelling door Leverancier.

OVERIGE BEPALINGEN

lntellectuele eigendomsrechten

lndien op de geleverde Goederen en/of diensten en werken of bijhorende documentatie
intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt Gjaltema daarvan kosteloos het gebruiksrecht
door middel van een niet-exclusieve en onvoorwaardelijke licentie.
De Leverancier garandeert dat de levering geen inbreuk maakt op intellectuele
eigendomsrechten van derden.
De Leverancier vrijwaart Gjaltema tegen alle verhaal wegens namaak of inbreuk op industriële
eigendomsrechten in verband met de geleverde Goederen of verrichte
dienstenMerkzaamheden en zal Gjaltema schadeloos stellen voor alle daaruit voortvloeiend
schadelijke gevolgen.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Zonder voorafgaande toestemming van Gjaltema zal de Leverancier niet het recht hebben om
enig recht of verplichting uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde.

Opzegging en ontbinding

Onverminderd de aan Gjaltema verder toekomende rechten, is Gjaltema gerechtigd een
overeenkomst eenzijdig, onmiddellijk en dus zonder ingebrekestelling (of tegen een aan te
geven datum), geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke
kennisgeving, indien:
(a) de Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling

verkeert, een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt dan wel onder curatele wordt
gesteld;
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(b) het bedrijf van de Leverancier wordt stilgelegd, ontbonden of vereffend, er beslag wordt
gelegd op Goederen of bedrijfsmiddelen, ofwel Leverancier het bedrijf aan derden
overdraagt;

(c) de Leverancier tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen uit de
overeenkomst;

(d) de Leverancier een rechtshandeling of feitelijke daad stelt of nalaat te stellen, waardoor
de belangen van Gjaltema worden geschaad.

ln geval van overmacht van één van de partijen worden de verplichtingen van partijen voor een
gezamenlijk door partijen nader overeen te komen termijn opgeschort. De partij die zich op de
overmachtssituatie wenst te beroepen, dient, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen na
het intreden van de overmachtssituatie, de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen
mét vermelding van de geschatte duur van de overmachtsituatie. De Leverancier heeft bij
overmacht in hoofde van Gjaltema geen recht op ontbinding van de overeenkomst tenzij met
uitdrukkelijke instemming van Gjaltema.

Rechtskeuze en bevoegde rechter

Op de Algemene inkoopvoonvaarden, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende
rechtsbetrekkingen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag
(C.l.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.
Alle geschillen tussen partijen zullen voor zover niet anders door de wet dwingend
voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Groningen, met
dien verstande dat Gjaltema het recht heeft vorderingen tegen de Leverancier, al dan niet
gelijktijdig, aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of
internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Taal

De Algemene Voon¡vaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij
onduidelijkheid en/of verschil in interpretatie en/of verschil in uitleg is de Nederlandse tekst te
allen tijde doorslaggevend.

Deponering Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
02040414.
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BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HUUR

lndien in de Opdracht mede is begrepen de verhuur en/of de terbeschikkingstelling van
Goederen door de Leverancier aan Gjaltema, is het volgende van toepassing in aanvulling op
de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Huurtijd

De huur wordt aangegaan voor de op de lnkooporder genoemde periode.
De huur vangt aan met ingang van het overeengekomen leveringstijdstip, dan wel indien later
op de datum dat het gehuurde materiaal feitelijk ter beschikking van Gjaltema wordt gesteld.
De huur eindigt na afloop van de in de lnkooporder bepaalde datum, dan wel, voorzover eerder
of later, op de datum waarop het gehuurde materiaal in zijn geheel door Leverancier is
terugontvangen.
Aan het einde van de huurperiode of onmiddellijk bij het eindigen van de Opdracht als dat
eerder is, dient de Leverancier onmiddellijk - op zijn kosten - het gehuurde materiaal op te
halen op de plaats waar het gehuurde materiaal zich op dat moment bevinden, of op een
andere door Gjaltema aan te wijzen plaats.

Levering

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal het gehuurde materiaal worden
afgeleverd op de plaats aangewezen in de lnkooporder of - indien zodanige plaats niet is
aangewezen - op de plaats die wordt aangewezen door Gjaltema of op de locatie of op het
terrein van Gjaltema, zulks ter keuze van Gjaltema. Tenzij anders overeengekomen dient
aflevering plaats te vinden gedurende normale werktijden.

Keuring en hoedanigheid

Leverancier verplicht zich het gehuurde materiaal in goede staat ter beschikking te stellen.
Het gehuurde materiaal dient volledig in overeenstemming te zijn met de overeengekomen
specificaties, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle tekeningen, ontwerpen,
berekeningen, modellen, prototypes en andere documenten.
Het gehuurde materiaal dient van goede kwaliteit te zijn, goed functionerend, goed
onderhouden en in goede staat, vrij van gebreken, en geschikt voor het gebruik waarvoor het is
bestemd door Gjaltema.
Het gehuurde materiaal dient volledig in overeenstemming te zijn met alle vereisten met
betrekking tot veiligheid, milieu en gezondheid, alsmede aan de normen die aan het gehuurde
materiaal bij normaal gebruik worden gesteld, en dient volledig te voldoen aan de vereiste
maatstaven en de toepasselijke regelgeving.
Het gehuurde materiaal dient te worden afgeleverd tezamen met alle daarop betrekking
hebbende documenten en handleidingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle
instructies met betrekking tot gebruik, veiligheid, milieu e.d.
Gjaltema heeft het recht om het gehuurde materiaal te keuren of te doen keuren vóór de
aanvang van de huur en/of tijdens het laden/lossen van het gehuurde materiaal.
lndien Gjaltema van het recht tot keuring geen gebruik maakt, laat dit de aanspraken van
Gjaltema onverlet.

21.5

21.6

21.7
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Artikel22 Onderhouds-enverzekeringsplicht

22J Gjaltema verbindt zich er wel toe het gehuurde materiaal te beheren als een goed huisvader,
nadat het gehuurde materiaal in goede staat werden afgeleverd op het leveringsadres.

22.2 Gjaltema is verplicht het gehuurde materiaal aan het einde van de huur in dezelfde staat terug
te leveren als Gjaltema dit van Leverancier heeft ontvangen. Leverancier dient het
geretourneerde materiaal hierop direct bij terugontvangst te inspecteren en schriftelijk binnen 3
werkdagen aan Gjaltema te reclameren.

22.3 Het risico voor het gehuurde materiaal blijft te allen tijde bij de Leverancier.
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Artíkel24

24.1

Artikel25

25.1

25.2
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Artikel26

26.1

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT VERRICHTEN VAN
WERKZMMHEDEN

lndien in de Opdracht mede is begrepen het verrichten van Werkzaamheden met betrekking tot
de geleverde Goederen, is het volgende van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen
van de Algemene Voorwaarden.

Uitvoering Werkzaamheden en toezicht

Leverancier dient de Werkzaamheden nauwkeurig en volledig in overeenstemming met de
Opdracht uit te voeren. Leverancier zal de Opdracht naar de laatste maatstaven der techniek
zelfstandig uitvoeren en daarvoor ook verantwoordelijk zijn.
Leverancier dient de Werkzaamheden met inzetting van vakbekwame en terzake deskundige
personen uit te voeren.
lndien naar het oordeel van Gjaltema sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel, is
Gjaltema bevoegd om verwijdering van dit personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot
onveruuijlde vervan gin g.
Leverancier dient voor adequa(a)t(e) toezicht en leiding zorg te dragen.
Leverancier is verplicht naast de wettelijke voorschriften betreffende veiligheid en hygiéne, de
daarop betrekking hebbende voorschriften van Gjaltema na te leven en door de personen die
door Leverancier met de uitvoering van de Werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast,
te doen naleven, zonder dat daardoor kosten voor Gjaltema zullen ontstaan. Deze voorschriften
zijn bij Gjaltema verkrijgbaar.
De werktijden van personeel van Leverancier zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
gelijk aan de werktijden van de in dienst van Gjaltema werkzame personen.
Leverancier vrijwaart Gjaltema voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet-nakomen
door Leverancier van zijn verplichtingen uit de Opdracht, dan wel ingevolge wet- en
regelgeving.
Afvalmateriaal dient Leverancier na nakoming van zijn verplichtingen mee te nemen.

Meenrerk

Meerwerk zal door de Leverancier niet eerder dan na een schriftelijke Opdracht van Gjaltema
worden uitgevoerd. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele
Werkzaamheden, die de Leverancier bij het sluiten van de overeenkomst had kunnen of
moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen
leveren of die het gevolg zijn van een tekortkoming van de Leverancier.

lnschakeling derden

Leverancier mag de Werkzaamheden noch geheel, noch gedeeltelijk door derden doen
uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van Gjaltema.
lndien Leverancier voor de uitvoering van Werkzaamheden met toestemming van Gjaltema een
of meer derden inschakelt, zal Leverancier in zijn Opdracht met die derde(n) voor zoveel van
toepassing de bepalingen uit de Opdracht van kracht doen zijn, alsmede de verplichting voor
die derde(n) zulks ook te doen jegens de derde(n) die deze met schriftelijke toestemming van
Gjaltema inschakelt.
Een onder deze bepaling gegeven toestemming van Gjaltema laat onverlet de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Leverancier voor de gedragingen van de
ingeschakelde derde(n).

Hinder, terreinen en gebouwen

Leverancier dient de uitvoering van Werkzaamheden waarvan Gjaltema of derden, naar
redelijkenruijs is te verwachten, hinder kunnen ondervinden, vooraf met Gjaltema te bespreken.
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27.1

Artikel23

28.1

28.2

Artikel29

29.1

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Leverancier dient zich, voordat met de uitvoering van de Opdracht wordt aangevangen, op de
hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en/of in de gebouwen waar de
Werkzaamheden plaats dienen te vinden.
Kosten van vertraging in de uitvoering van de Opdracht, veroorzaakt door omstandigheden als
hiervoor bedoeld, zijn voor rekening en risico van Leverancier.
Leverancier en zijn personeel dienen zich, voordat met de uitvoering van de Opdracht een
aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de
gebouwen waar de Werkzaamheden plaats dienen te vinden geldende voorschriften en
reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid, milieu en zich dienovereenkomstig te
gedragen.

Onderbreking van Werkzaamheden

Wanneer bedrijfsomstandigheden dit vorderen, moet Leverancier op verlangen van Gjaltema
zijn Werkzaamheden onderbreken dan wel doen onderbreken. Omtrent de financiële
consequenties zal nader overleg plaatsvinden.

Hulpmiddelen

Voorzover niet schriftelijk anders overeengekomen, dient Leverancier zelf zorg te dragen voor
alle ten behoeve van uit te voeren Werkzaamheden benodigde hulpmiddelen, zoals
persoonlijke veiligheids- en uitrustingsstukken, veiligheidsgereedschappen en dergelijke; zij
moeten van goedgekeurde kwaliteit zijn.
lngeval Leverancier met toestemming van Gjaltema gebruik maakt van hulpmiddelen van
Gjaltema, is dat gebruik voor risico van Leverancier en is hij volledig aansprakelijk voor alle
schade die door dit gebruik mochten ontstaan. Zodra hij het gebruik ervan beëindigd heeft,
dient hij de hulpmiddelen aan Gjaltema terug te geven in de staat, waarin hij ze heeft
ontvangen. Waarneembare gebreken, ook die door Leverancier zelf veroorzaakl, dient
Leverancier terstond te melden.

Opslag van zaken en plaatsing van keten

De opslag van zaken door of vanwege Leverancier op de terreinen of in de gebouwen van
Gjaltema, mag slechts plaatsvinden met toestemming van Gjaltema, waarbij deze tevens een
plaats voor de opslag moet hebben aangewezen.
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