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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 

Koppen Bouw en Onderhoud B.V. 
Versie 30-3-2022 

 
Artikel 1  Definities 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt 
verstaan onder: 
a. Opdrachtgever: Dit is Koppen Bouw en 
Onderhoud B.V. (hierna: Koppen) KvK-
nummer: 17165421.  
b.  Opdrachtnemer: Iedere (rechts)persoon 
die met opdrachtgever een overeenkomst 
heeft afgesloten respectievelijk wenst af te 
sluiten ter zake van dienstverlening door 
opdrachtnemer en/of opdrachtverlening aan 
opdrachtnemer. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing 
op alle aanvragen, opdrachten en 
overeenkomsten en leveringen van diensten 
of goederen ten behoeve van Koppen.   
2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan 
alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door 
partijen is overeengekomen. 
2.3 Toepasselijkheid van de algemene 
voorwaarden van opdrachtnemer op een 
overeenkomst met opdrachtgever wordt 
uitgesloten, tenzij zulks schriftelijk 
uitdrukkelijk door opdrachtgever is aanvaard. 
2.4 In geval enige bepaling van deze 
algemene voorwaarden nietig is dan wel 
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen 
volledig van kracht blijven. Voorts zullen 
opdrachtgever en opdrachtnemer overleggen 
over de inhoud van een nieuwe bepaling ter 
vervanging van de nietige c.q. vernietigde 
bepaling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting 
gezocht wordt bij de nietige c.q. vernietigde 
bepaling. 
2.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze 
algemene voorwaarden tevens verstaan: per 
e-mail, per Whatsapp of enige andere wijze 
van communicatie die met het oog op de 
stand der techniek en de in het 
maatschappelijk verkeer geldende 
opvattingen hiermee gelijk kan worden 
gesteld. 

2.6  Eventuele afwijkingen van deze 
algemene inkoop- en 
(onder)aannemingsvoorwaarden gelden 
alleen wanneer deze schriftelijk door Koppen 
aan opdrachtnemer zijn bevestigd. 
2.7  Bij strijd tussen de inhoud van de tussen 
Koppen en opdrachtnemer gesloten 
overeenkomst en deze algemene 
voorwaarden, gelden de bepalingen uit de 
overeenkomst.  
2.8  Deze algemene inkoopvoorwaarden 
gelden met ingang van 1-4-2022. 
2.9 De algemene inkoopvoorwaarden zijn te 
lezen en te downloaden op de website van 
Koppen. 
2.10 Bij overeenkomst wordt bepaald of op 
basis van directie en de UAV 2012 wordt 
gewerkt. Bij kleinere opdrachten waarbij NIET 
in de overeenkomst de UAV 2012 van 
toepassing is verklaard en er geen sprake is 
van directie geldt dat de artikelen 11.2 en 36.2 
van deze algemene voorwaarden niet van 
toepassing zijn.  
 
Artikel 3 Partijen 
3.1 Indien verscheidene (natuurlijke of 
rechts-) personen zich als opdrachtnemer 
hebben verbonden, zijn dezen steeds 
hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens 
Koppen aansprakelijk voor alle uit de 
overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. 
De verbintenissen uit de overeenkomst zijn, 
ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden 
van opdrachtnemer betreft, hoofdelijk.  
3.2 Rechten van opdrachtnemer uit deze 
overeenkomst kunnen niet worden 
overgedragen zonder de voorafgaande 
schriftelijke instemming van Koppen. Deze 
bepaling geldt als een beding met 
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in 
artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
3.3 De genoemde werkzaamheden worden 
door onderaannemer zelfstandig en naar 
eigen inzicht verricht. Onderaannemer is 
gerechtigd om namens Koppen derden in te 
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schakelen voor de feitelijke uitvoering van de 
overeengekomen werkzaamheden. 
Onderaannemer staat ervoor in dat de door 
haar ingeschakelde derden de vereiste 
geschiktheid bezitten voor de uitvoering van 
de overeengekomen werkzaamheden. 
 
Artikel 4  Kosten aanbiedingen 
4.1  Eventuele kosten, verbonden aan het 
doen van aanbiedingen of prijsopgaven 
waaronder ook begrepen de kosten van 
adviezen, tekenwerk e.d. door of namens 
opdrachtnemer gemaakt, worden door 
Koppen niet vergoed, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen (denk aan 
bouwteamovereenkomst).  
4.2  Koppen is verplicht de opdrachtnemer te 
informeren over de door de 
Koppen/leverancier van Koppen gestelde 
vereisten waaronder gewerkt/geleverd moet 
worden. Alle tussen Koppen en Koppen 
overeengekomen voorwaarden en technische 
vereisten zijn op opdrachtnemer en de 
gesloten overeenkomst van toepassing. 
 
Artikel 5 Levertijd  
5.1 De overeengekomen levertijd en/of 
uitvoeringsperiode zijn fataal. Opdrachtnemer 
is door overschrijding van de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode van rechtswege in verzuim. 
Zodra opdrachtnemer weet of behoort te 
weten dat de uitvoering van de overeenkomst 
niet, niet tijdig of niet naar behoren zal 
plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk 
bericht aan Koppen.  
5.2  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle 
schade die door Koppen wordt geleden als 
gevolg van overschrijding van de levertijd 
en/of overeengekomen uitvoeringsperiode. 
Verwezen wordt naar artikel 18 over beperking 
van aansprakelijkheid.  
5.3 Indien op enig moment mocht blijken dat 
de planning geheel dan wel gedeeltelijk niet 
gehaald kan worden, dan zal onderaannemer 
Koppen zo snel mogelijk daarvan op de 
hoogte brengen en voorstellen doen om de 
opgelopen achterstand weer in te lopen. In 
geval van eventuele vertragingen zal 
onderaannemer zich steeds maximaal 

inspannen om die vertragingen weer in te 
lopen. 
 
Artikel 6 Materialen en bescheiden 
6.1 Ten behoeve van de uitvoering van de 
opdracht stelt Koppen de benodigde 
materialen en/of bescheiden aan de 
opdrachtnemer ter beschikking. Al deze 
materialen zijn en blijven eigendom van 
Koppen.  
6.2  Deze materialen, alsmede alle 
correspondentie, aantekeningen, tekeningen 
enzovoort betrekking hebbende op 
bedrijfsaangelegenheden van opdrachtgever 
of aan haar gelieerde ondernemingen zullen 
bij het einde van de overeenkomst onverwijld 
door de opdrachtnemer worden ingeleverd. 
 
Artikel 7 Kwaliteit 
7.1 De opdrachtnemer garandeert dat het 
werk:  
• bij levering van zaken van goede kwaliteit en 
vrij van gebreken is en in geval van verrichten 
van werkzaamheden wordt uitgevoerd door 
vakkundig personeel met gebruik van nieuwe 
materialen; 
• geheel in overeenstemming is met het 
bepaalde in de overeenkomst, de opgegeven 
specificaties en de redelijke verwachtingen 
van Koppen voor wat betreft eigenschappen, 
kwaliteit en betrouwbaarheid van het werk; 
• geschikt is voor het doel waarvoor het werk 
uit de aard der zaak of blijkens de bestelling 
of order is bestemd; 
• voldoet aan de in Nederland geldende 
wettelijke eisen en de overige van toepassing 
zijnde (internationale) overheidsvoorschriften;  
• voldoet aan de in de betreffende tak van 
handel of industrie gangbare normen en 
standaarden;  
7.2 In het geval de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen op het werk van toepassing is, is 
de onderaannemer gehouden (danwel 
meewerken) aan het borgingsplan dat voor dit 
werk geldt. De onderaannemer is gehouden 
de aanwijzingen van de kwaliteitsborger op te 
volgen en de gevraagde informatie aan de 
kwaliteitsborger te verstrekken en ook 
Koppen hierover te informeren. 
Onderaannemer houdt zich aan alle 
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verplichtingen die in de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen zijn opgenomen. Koppen 
werkt met STA Software en de 
onderaannemer moet daar dus ook mee 
(kunnen) werken.   
 
Artikel 8 Prijzen 
8.1 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn 
gebaseerd op de op dat moment geldende 
vaste prijzen.  
8.2 De overeengekomen prijs is vast in Euro’s, 
exclusief omzetbelasting. 
8.2  Prijsstijgingen zijn en blijven voor 
rekening van opdrachtnemer, ook na het tot 
stand komen van de overeenkomst. Dit 
ongeacht de periode die is verstreken tussen 
de datum van het sluiten van de 
overeenkomst en de uitvoering ervan. 
 
Artikel 9    Facturering 
9.1 De factuur dient te voldoen aan de 
wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet op de 
Omzetbelasting. De opdrachtnemer dient in 
ieder geval de volgende gegevens duidelijk en 
overzichtelijk te vermelden: 
a. de datum van uitreiking;  
b. een opeenvolgend nummer, met één of 
meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig 
wordt geïdentificeerd;  
c. de naam en adres van Koppen; 
d. de naam en adres van opdrachtnemer; 
e. het nummer van de overeenkomst; 
f. het werk en de plaats(en) van uitvoering 
waarop de factuur betrekking heeft; 
g. het tijdvak en de verrichte prestaties 
waarop de factuur betrekking heeft; 
h. het aantal gewerkte manuren, de omvang 
van de loonkosten en (separaat) het 
percentage loonheffingen van het loonbedrag, 
als de Ketenaansprakelijkheid van toepassing 
is; 
i. een opgave of de verleggingsregeling met 
betrekking tot de omzetbelasting al dan niet 
van toepassing is en in het laatste geval het 
bedrag van de omzetbelasting; 
j. het btw-identificatienummer van de 
ondernemer die de levering of de dienst heeft 
verricht;  
k. het btw-identificatienummer Koppen als 
de btw-afdracht naar Koppen is verlegd; 

l. de factuurbedragen, gesplitst voor elk 
tarief en vervolgens onderverdeeld in 
eenheidsprijs en eventuele toegepaste 
kortingen. 
 
Artikel 10 Levering, (op)leveringstermijnen 
10.1 Het risico betreffende de geleverde 
zaken gaat over op Koppen op het moment 
van (op)levering.  
10.2 Als het vanwege een oorzaak gelegen in 
de risicosfeer van de opdrachtnemer niet 
mogelijk blijkt de werkzaamheden te 
verrichten dan wel de zaken van de 
wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet 
worden afgegeven wegens een oorzaak 
gelegen in de risicosfeer van de 
opdrachtnemer, behoudt Koppen zich het 
recht voor de zaken en/of materialen die voor 
de uitvoering van de overeenkomst zijn 
aangeschaft voor rekening en risico van de 
opdrachtnemer op te slaan. Na opslag geldt 
een termijn van 1 maand waarbinnen de 
opdrachtnemer Koppen in staat moet stellen 
de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. 
de zaken alsnog te leveren dan wel 
waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en 
ander, tenzij Koppen uitdrukkelijk schriftelijk 
een andere termijn heeft gesteld. 
10.3 Indien de opdrachtnemer ook na verloop 
van de in dit artikel bedoelde termijn in 
gebreke blijft aan zijn verplichtingen te 
voldoen, is de opdrachtnemer in verzuim en 
heeft Koppen het recht de overeenkomst 
schriftelijk en met onmiddellijke ingang, 
zonder voorafgaande of nadere 
ingebrekestelling, zonder rechterlijke 
tussenkomt en zonder tot vergoeding van 
schade, kosten en rente gehouden te zijn, 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Koppen is 
alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen 
aan derden te verkopen. 
10.4 Indien de aanvang of de voortgang van 
het aan onderaannemer opgedragen werk 
wordt vertraagd door voor rekening van 
onderaannemer komende omstandigheden, 
dient de daaruit voor aannemer 
voortvloeiende schade, niet zijnde schade 
wegens overschrijding van de 
uitvoeringstermijn, door onderaannemer te 
worden vergoed. 
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10.5 Bij overschrijding van de 
uitvoeringstermijn is onderaannemer aan 
aannemer een direct opeisbare gefixeerde 
schadevergoeding 
verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding 
leggen partijen vast in de overeenkomst, bij 
gebreke waarvan de regeling geldt zoals 
vastgelegd in de voorwaarden tussen 
aannemer en diens opdrachtgever. In geval 
die laatstgenoemde regeling ontbreekt, 
bedraagt deze vergoeding € 100,00 per 
kalenderdag. Aannemer is gerechtigd de 
gefixeerde schadevergoeding te verrekenen 
met al hetgeen hij aan onderaannemer is 
verschuldigd. 
10.6 De gefixeerde schadevergoeding wordt 
verbeurd enkel ten gevolge van het 
verschijnen van de bepaalde dag. Een nadere 
ingebrekestelling is niet vereist. 
 
Artikel 11 Onderhoudstermijn 
11.1 Voor of ter zake het werk geldt een 
onderhoudstermijn gedurende welke 
aangenomen wordt dat gebreken aan of ter 
zake het werk door of vanwege 
onderaannemer zijn ontstaan en door 
laatstgenoemde hersteld dan wel anderszins 
verholpen zullen worden. De 
onderhoudstermijn bedraagt standaard 12 
maanden, tenzij in de overeenkomst anders is 
overeengekomen.  
11.2 Overeenkomstig de regeling in paragraaf 
11 van de UAV 2012 zal onderaannemer 
gedurende de onderhoudstermijn optredende 
gebreken op eerste aanzegging van Koppen 
zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij 
onderaannemer aantoont dat de gebreken 
niet voor haar rekening komen. 
11. Alle kosten, inclusief bijkomende kosten, 
in verband met het nakomen van de in het 
voorgaande lid neergelegde verplichting, van 
welke aard en/of omvang ook, worden door 
onderaannemer gedragen.  
11.4 Onverminderd het vorenstaande 
garandeert onderaannemer daarnaast dat  
(a) het werk deugdelijk zal zijn en zal 
functioneren; en 
(b) het werk bij oplevering zal voldoen aan de 
wettelijke voorschriften en besluiten van 
overheidswege, alsmede aan overige 

voorschriften van openbare diensten en 
nutsbedrijven. 
 
Artikel 12 Ontbinding 
12.1 Onverminderd de aan Koppen verder 
toekomende rechten, is Koppen gerechtigd de 
overeenkomst zonder nadere 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door 
middel van een schriftelijke verklaring te 
ontbinden indien opdrachtnemer: 
a. in staat van faillissement wordt verklaard; 
b. (voorlopige) surseance van betaling 
aanvraagt; 
c. door executoriale beslaglegging wordt 
getroffen; 
d. onder curatele of onder bewind wordt 
gesteld; 
e. zijn schuldenaren een buitengerechtelijk 
akkoord of een akkoord op basis van de 
WHOA  (Wet homologatie Onderhands 
Akkoord) aanbiedt; 
f. anderszins de beschikkingsbevoegdheid 
of handelingsbekwaamheid met betrekking 
tot diens vermogen of delen ervan verliest. 
12.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van 
toepassing, tenzij de curator of de 
bewindvoerder de uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen als 
boedelschuld erkent. 
12.3 Rechten van een partij uit deze 
overeenkomst kunnen niet worden 
overgedragen zonder de voorafgaande 
schriftelijke instemming van de andere partij. 
Deze bepaling geldt als een beding met 
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in 
artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.   
12.4 In geval van ontbinding blijft het risico 
van reeds geleverde zaken bij de 
opdrachtnemer. De zaken staan dan ter 
beschikking van de opdrachtnemer en dienen 
door hem te worden afgehaald. De 
opdrachtnemer zal hetgeen reeds door 
Koppen is betaald ter zake van de ontbonden 
overeenkomst onmiddellijk restitueren. 
 
Artikel 13 Wijzigingen: meer- en minderwerk 
13.1 Koppen is gerechtigd de omvang van de 
leverantie te wijzigen, ook indien dit meer- of 
minderwerk oplevert. Indien opdrachtnemer 
meent dat de wijziging gevolgen heeft voor de 
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overeengekomen prijs of levertijd, zal hij 
Koppen onverwijld en schriftelijk hiervan op 
de hoogte stellen en bij meerwerk een 
schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking 
tot de prijs en de termijn die hieraan 
verbonden zijn, alsmede de gevolgen voor de 
overige door de opdrachtnemer te verrichten 
werkzaamheden. 
13.2 Meerwerk zal door de opdrachtnemer 
niet eerder dan na schriftelijke opdracht van 
Koppen worden uitgevoerd. 
13.3 Tot meerwerk worden in ieder geval niet 
gerekend additionele werkzaamheden, die de 
opdrachtnemer 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 opdrachtnemer. 
 
Artikel 14 Betaling en niet tijdige betaling 
14.1 Betaling van een factuur dient plaats te 
vinden binnen dertig (30) dagen na 
factuurdatum, tenzij in de overeenkomst 
anders is overeengekomen. Betaling dient te 
geschieden door middel van overmaking van 
het verschuldigde bedrag op de bankrekening 
van opdrachtnemer. Betaling van het 
verschuldigde aan een ander dan 
opdrachtnemer geldt niet als bevrijdende 
betaling, tenzij zulks met schriftelijke 
instemming van opdrachtnemer is geschied. 
14.2 Betaling houdt in geen enkel opzicht 
afstand in van enig recht om op de uitvoering 
van het werk terug te komen. 
14.3 Opdrachtnemer doet afstand van 
zijn/haar recht om een schuld aan Koppen te 
verrekenen met een vordering op Koppen.  
14.4 Opdrachtnemer doet afstand van het 
recht om de nakoming van enige uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op 
te schorten. Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk 
ook afstand van het retentierecht. 
14.5 Bij vooruitbetaling dan wel 
termijnbetaling heeft Koppen het recht van 
opdrachtnemer te verlangen dat hij een naar 
Koppen oordeel voldoende zekerheid voor 
nakoming verstrekt. Als opdrachtnemer hier 
niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, 
raakt hij direct in verzuim. Koppen heeft in dat 

geval het recht de overeenkomst te ontbinden 
en zijn schade op opdrachtnemer te verhalen. 
14.6 Koppen is te allen tijde gerechtigd tot 
verrekening, van hetgeen partijen over en 
weer van elkaar te vorderen hebben. 
14.7 Koppen behoudt zich het recht voor de 
door opdrachtnemer ter zake van het werk 
verschuldigde premies sociale verzekering en 
loonheffing, waarvoor hij ingevolge de 
Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, aan 
opdrachtnemer te betalen door storting op 
diens G-rekening dan wel in het depot dat de 
ontvanger voor opdrachtnemer houdt. 
14.8 Onverminderd het bepaalde in het vorige 
lid is Koppen te allen tijde gerechtigd de 
hiervoor bedoelde bedragen aan premies 
sociale verzekering en loonheffing van de 
(onder)aanneemsom in te houden en namens 
opdrachtnemer rechtstreeks aan de 
ontvanger te voldoen. 
 
Artikel 15 Overmacht 
15.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 
6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een 
tekortkoming van Koppen in de nakoming van 
enige verplichting jegens opdrachtnemer niet 
aan Koppen kan worden toegerekend in geval 
van een van de wil van Koppen onafhankelijke 
omstandigheid, waardoor de nakoming van 
haar verplichtingen jegens opdrachtnemer 
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of 
waardoor de nakoming van haar 
verplichtingen in redelijkheid niet van Koppen 
kan worden verlangd. Tot die 
omstandigheden worden mede gerekend 
overheidsmaatregelen, wanprestaties van 
toeleveranciers of andere derden, 
stroomstoringen, computervirussen, 
stakingen en werkonderbrekingen.   
15.2 Indien zich een situatie als hiervoor 
bedoeld voordoet als gevolg waarvan Koppen 
niet aan haar verplichtingen jegens 
opdrachtnemer kan voldoen, dan worden die 
verplichtingen opgeschort zolang Koppen niet 
aan haar verplichtingen kan voldoen. Als de in 
de vorige zin bedoelde situatie 30 
kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen 
het recht de overeenkomst schriftelijk geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden.   
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15.3 Koppen is in het geval als bedoeld in het 
tweede lid van dit artikel niet gehouden tot 
vergoeding van enige schade, ook niet als 
Koppen als gevolg van de 
overmachtstoestand enig voordeel geniet. 
15.4 Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te 
vorderen van de prestaties die bij de 
uitvoering van de betreffende overeenkomst 
zijn verricht, voordat de overmacht 
veroorzakende omstandigheid is gebleken. 
 
Artikel 16 Ontwerp 
16.1 Onderaannemer heeft het ontwerp van 
of met betrekking tot het werk van Koppen 
binnen haar mogelijkheden uitvoerig 
beoordeeld en bestudeerd, zowel inhoudelijk 
als qua werkuitvoering en bijbehorende 
werkzaamheden en/of hoeveelheden.  
16.2 De bij de overeenkomst gehechte 
begroting/offerte van onderaannemer, lees: 
de aanneemsom, is onder meer gebaseerd op 
het ontwerp en de daaraan ten grondslag 
liggende documenten en informatie. Het al 
dan niet compleet zijn van die begroting en 
het al dan niet juist zijn van de daarin 
opgenomen dan wel als uitgangspunt 
genomen hoeveelheden is voor rekening en 
risico van onderaannemer. Onderaannemer is 
evenwel niet verantwoordelijk voor 
onjuistheden en/of fouten in het ontwerp en 
voornoemde documenten, waarop 
onderaannemer de aanneemsom heeft 
gebaseerd, een en ander onverminderd een 
ingevolge de wet dan wel de UAV 2012 op 
onderaannemer rustende 
waarschuwingsplicht. 
16.3 Eventuele auteursrechten en/of andere 
intellectuele eigendomsrechten ten aanzien 
van het ontwerp van het werk komen toe dan 
wel verblijven aan Koppen dan wel aan door 
Koppen in dit verband eerder ingeschakelde 
derden(-adviseurs). Onderaannemer heeft ter 
zake geen rechten. Onderaannemer heeft 
evenwel wel het recht – en Koppen staat 
daarvoor in – om met gebruikmaking van het 
ontwerp het werk te realiseren. 
 
Artikel 17 Directie 
17.1 De onderaannemer is gehouden aan 
meewerken bij directievoering als dit in de 

overeenkomst is bepaald. In dat geval is 
onderaannemer verplicht de aanwijzingen van 
zowel Koppen alsook de op dat werk 
aangestelde directievoerder. Voordat met de 
directievoerder rechtstreeks contact wordt 
opgenomen, vindt er eerst overleg met 
Koppen plaats. 
 
Artikel 18 Aansprakelijkheid 
18.1 Opdrachtnemer verricht de 
overeengekomen werkzaamheden met zorg. 
Opdrachtnemer is verplicht een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten en de polis op eerste verzoek aan 
opdrachtgever te tonen.  
18.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle 
directe en indirecte schade, ontstaan door 
een tekortkoming of onrechtmatige daad van 
opdrachtnemer, diens ondergeschikten of 
diens hulppersonen. Hieronder is mede 
begrepen alle schade, die ontstaat door de 
aanwezigheid en/of het gebruik van zaken die 
opdrachtnemer bij de uitvoering van de 
overeenkomst heeft betrokken.  
18.3 Opdrachtnemer zal Koppen geheel 
vrijwaren tegen aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade als in het eerste lid 
bedoeld.  
18.4 Indien onderaannemer in het kader van 
de uitvoering van het werk en/of deze 
overeenkomst schade veroorzaakt aan 
Koppen, dan zal de aansprakelijkheid van 
onderaannemer voor of ter zake die schade 
beperkt zijn tot het bedrag waarvoor enige 
verzekering van onderaannemer dekking 
verleent.  
Indien en voor zover die schade alsdan niet 
op basis van enige verzekering van 
onderaannemer wordt gedekt, dan zal 
aansprakelijkheid van onderaannemer per 
gebeurtenis beperkt zijn tot een bedrag gelijk 
aan de aanneemsom. 
18.5 De in de voorgaande alinea’s opgenomen 
aansprakelijkheidslimiteringen gelden niet, 
indien er sprake is van opzet, grove schuld, 
bewuste roekeloosheid dan wel grove 
nalatigheid aan de zijde van onderaannemer. 
18.6 In geen geval zal de schadevergoeding 
echter meer bedragen dan het totaal van de 
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bedragen van het eigen risico van de 
verzekering van de technisch aannemer en 
De door de verzekeraar gedane uitkering tot 
ten hoogste € 1.000.000,00. 
18.7 Koppen kwijt zich van haar taak zoals 
van een bedrijf in haar branche mag worden 
verwacht. Indien zij als gevolg van een 
toerekenbare tekortkoming aansprakelijk zou 
zijn, is zij slechts gehouden tot vergoeding 
van door de wederpartij of derden geleden 
directe materiële schade.  
18.8 Zij is nimmer aansprakelijk voor enige 
indirecte schade van de opdrachtnemer of 
derden, met inbegrip van overlijdens- en 
materiële en immateriële letselschade, 
bedrijfs- of milieuschade, winstdervingen 
en/of stagnatieschade en overige 
gevolgschade. 
18.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen 
van de aansprakelijkheid gelden niet als de 
schade te wijten is aan opzet en/of bewuste 
roekeloosheid van Koppen, haar directie en/of 
haar leidinggevend personeel. 
18.10 Onverminderd het bepaalde in de 
overige leden van dit artikel wordt de 
aansprakelijkheid van Koppen, uit welke 
hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van 
de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde 
werkzaamheden door opdrachtnemer. 
18.11 Onverminderd het bepaalde in de 
overige leden van dit artikel is de 
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 
maximaal het bedrag van de door de 
assuradeur van Koppen in het voorkomende 
geval te verstrekken uitkering, voor zover 
Koppen hiervoor verzekerd is. 
18.12 Indien zich in de bij de uitvoering van de 
werkzaamheden gebruikte materialen of in de 
geleverde zaken zichtbare fouten, 
onvolkomenheden en/of gebreken voordoen 
die reeds op het moment van levering 
aanwezig moeten zijn geweest, verplicht 
opdrachtnemer zich die zaken, naar haar 
keuze, kosteloos te herstellen dan wel te 
vervangen. 
18.13 Opdrachtnemer staat in voor de 
gebruikelijke normale kwaliteit en 
deugdelijkheid van het geleverde;  
18.14 Opdrachtnemer kan niet tegen de 
verwerkings- en productvoorschriften ingaan 

die zij van haar leveranciers opgelegd heeft 
gekregen.  
18.15  De opdrachtnemer verliest diens 
rechten jegens Koppen, is aansprakelijk voor 
alle schade en vrijwaart Koppen tegen iedere 
aanspraak van derden ter zake van 
schadevergoeding indien en voor zover: 
a. voormelde schade is ontstaan door 
ondeskundig en/of met instructies, adviezen 
of gebruiksaanwijzingen van opdrachtnemer 
strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring 
(opslag) van de geleverde zaken door 
opdrachtnemer; 
b. voormelde schade is ontstaan door fouten 
door de opdrachtnemer of door zijn/haar 
ingeschakelde derden, onvolledigheden of 
onjuistheden in gegevens, materialen, 
informatiedragers e.d. die door of namens de 
opdrachtnemer aan Koppen zijn verschaft 
en/of voorgeschreven; 
c. voormelde schade is ontstaan door 
aanwijzingen van of namens de 
opdrachtnemer aan Koppen; 
d. voormelde schade is ontstaan doordat de 
opdrachtnemer zelf of een derde in opdracht 
van de wederpartij reparaties of andere 
bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het 
geleverde heeft uitgevoerd, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Koppen; 
e. voormelde schade is ontstaan nadat 
noodreparaties zijn uitgevoerd.  
 
Artikel 19 Faillissement, 
beschikkingsonbevoegdheid e.d. 
19.1 Onverminderd het bepaalde in de 
overige artikelen van deze voorwaarden wordt 
de tussen de wederpartij en Koppen gesloten 
overeenkomst ontbonden zonder dat 
rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige 
ingebrekestelling zal zijn vereist, op het 
tijdstip waarop de wederpartij: 
a. in staat van faillissement wordt verklaard; 
b. (voorlopige) surseance van betaling 
aanvraagt; 
c. door executoriale beslaglegging wordt 
getroffen; 
d. onder curatele of onder bewind wordt 
gesteld; 
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e. zijn schuldenaren een buitengerechtelijk 
akkoord of een akkoord op basis van de 
WHOA aanbiedt; 
f. anderszins de beschikkingsbevoegdheid 
of handelingsbekwaamheid met betrekking 
tot diens vermogen of delen ervan verliest. 
19.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van 
toepassing, tenzij de curator of de 
bewindvoerder de uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen als 
boedelschuld erkent. 
19.3 Rechten van een partij uit deze 
overeenkomst kunnen niet worden 
overgedragen zonder de voorafgaande 
schriftelijke instemming van de andere partij. 
Deze bepaling geldt als een beding met 
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in 
artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  
  
Artikel 20 Verzekering 
20.1 Opdrachtnemer zal desgevraagd en naar 
genoegen van Koppen aantonen dat hij, op 
eigen kosten, zorg heeft gedragen voor een 
voldoende verzekering, die de eventuele 
schade die Koppen lijdt als gevolg van 
handelingen en nalatigheden van de 
opdrachtnemer en/of ingeschakelde derden 
dekt. 
 
Artikel 21 Garantie 
21.1 Opdrachtnemer garandeert voor een 
periode van 12 maanden na ingebruikname, 
tenzij anders overeengekomen, dat de 
(op)geleverde zaken en het werk van goede 
kwaliteit zijn, vrij van constructie-, materiaal- 
en fabricagefouten en dat zij aan de 
overeenkomst beantwoorden. In het geval de 
(op)geleverde zaken dan wel het werk niet 
binnen 2 maanden na (op)levering in gebruik 
zijn genomen, geldt de garantie voor een 
periode van 24 maanden na (op)levering. 
21.2 De garantieperiode zal worden verlengd 
met de periode waarin het werk niet heeft 
voldaan aan artikel 4 van deze voorwaarden. 
Voor vervangen, herstelde of her-uitgevoerde 
delen van een werk geldt opnieuw een 
garantieperiode, gelijk aan de oorspronkelijke. 
21.3 Opdrachtnemer zal alle gebreken die de 
zaken en/of het werk gedurende de 
garantieperiode vertonen, onverwijld en in 

overleg met Koppen herstellen ofwel, zulks ter 
keuze van Koppen, de gebrekkige zaken of 
(delen van) het werk vervangen. 
21.4 Opdrachtnemer draagt alle kosten die 
zijn verbonden aan het herstel van het gebrek, 
of de vervanging van de zaken en/of het werk. 
Daaronder worden ook begrepen de kosten 
voor de ingebruikstelling van de zaken en/of 
het werk na genoemd herstel of vervanging. 
Als de zaken en/of het werk tot een groter 
object behoren, komen ook de kosten voor 
ingebruikstelling van dat grotere object voor 
rekening van opdrachtnemer. 
21.5. Indien opdrachtnemer in gebreke blijft 
aan zijn in dit artikel opgenomen 
garantieverplichting te voldoen, heeft Koppen 
het recht voor rekening en risico van 
opdrachtnemer de garantiewerkzaamheden 
zelf te verrichten of door derden te doen 
verrichten. Koppen mag de aldus gemaakte 
kosten met aan opdrachtnemer verschuldigde 
bedragen verrekenen. 
 
Artikel 22 Cessieverbod/pandverbod 
22.1 Het is opdrachtnemer verboden om zijn 
uit de overeenkomst jegens Koppen 
voortvloeiende vorderingen zonder 
toestemming van Koppen te cederen, te 
verpanden of, onder welke titel dan ook in 
eigendom over te dragen. 
 
Artikel 23 Geen arbeidsovereenkomst 
23.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden 
uitvoeren in de zelfstandige uitoefening van 
haar beroep of bedrijf. Dit betekent dat op het 
hiervoor vermelde honorarium geen 
inhoudingen ingevolge de sociale 
verzekeringswetten en de Wet op de 
Loonbelasting zullen plaatsvinden. Partijen 
benadrukken dat hun onderlinge 
rechtsverhouding niet wordt aangemerkt als 
een dienstbetrekking. 
23.2 Mocht onverhoopt de uitvoering van 
deze overeenkomst zodanige vorm hebben 
aangenomen dat in fiscaal of 
sociaalverzekeringsrechtelijk opzicht vast 
komt te staan dat sprake is van een 
arbeidsovereenkomst, dan heeft het hiervoor 
genoemde honorarium te gelden als het 
brutoloon, inclusief vakantiebijslag en komen 
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eventueel verschuldigde bedragen aan 
premies en inhoudingen ingevolge de sociale 
verzekeringswetten en de Wet op de 
Loonbelasting voor rekening van 
opdrachtnemer 
23.3 Opdrachtnemer vrijwaart Koppen voor 
aanspraken van de zijde van de 
belastingdienst of de sociale 
zekerheidsinstellingen die verband houden 
met de onderhavige overeenkomst, 
waaronder begrepen vorderingen tot betaling 
van boete en rente. 
23.4 Koppen kan in het voorkomende geval 
van opdrachtnemer verlangen dat deze 
meewerkt aan het weerleggen van het 
rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst en 
omvang arbeid als bedoeld in de artikelen 
7.610a en 7.610b van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 24 Arbeidsomstandigheden 
24.1 Opdrachtnemer verklaart zich bekend 
met het feit dat hij/zij conform de 
Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk 
is voor de veiligheid van iedereen die bij 
opdrachtnemer op locatie werkzaam is of 
opdrachten uitvoert. 
24.2 Opdrachtnemer is jegens Koppen 
verantwoordelijk voor de nakoming van de uit 
artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek 
voortvloeiende verplichtingen, de 
Arbeidsomstandighedenwet, de daarmee 
samenhangende regelgeving voortvloeiende 
verplichtingen op het gebied van de veiligheid 
van de werkplek en goede 
arbeidsomstandigheden in het algemeen. 
24.3 Opdrachtnemer is gehouden om aan 
Koppen tijdig, in ieder geval één werkdag voor 
aanvang van het Project, schriftelijk 
informatie te verstrekken over de verlangde 
beroepskwalificaties en de specifieke 
kenmerken om het Project veilig uit te voeren. 
Dit volgt ook uit het V&G plan.  
24.4 Opdrachtnemer geeft Koppen actieve 
voorlichting met betrekking tot de binnen de 
onderneming gehanteerde Risico-
Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle 
specifiek voor de werkplek van Koppen 
relevante risico’s en aandachtspunten. 
24.5 Indien Koppen of bij haar werkzame 
persoon een bedrijfsongeval of beroepsziekte 

overkomt, zal opdrachtnemer, indien wettelijk 
vereist, de bevoegde instanties hiervan 
onverwijld op de hoogte stellen en ervoor 
zorgdragen dat daarvan onverwijld een 
schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In 
de rapportage wordt de toedracht van het 
ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met 
redelijke mate van zekerheid kan worden 
opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het 
gevolg is van het feit dat onvoldoende 
maatregelen waren genomen ter voorkoming 
van het ongeval dan wel beroepsziekte. 
24.6 Opdrachtnemer informeert, in geval van 
een situatie zoals gesteld in lid 5 van dit 
artikel, Koppen zo spoedig mogelijk over het 
bedrijfsongeval of de beroepsziekte en 
overlegt daarbij een kopie van de opgestelde 
rapportage. 
 
Artikel 25 Wet Bescherming 
Persoonsgegevens 
25.1 Indien opdrachtnemer een natuurlijke 
persoon is, kunnen de persoonsgegevens van 
opdrachtgever door Koppen in een bestand 
zijn opgenomen/verwerkt of zijn bestemd om 
daarin te worden opgenomen. 
 
Artikel 26 Verplichtingen opdrachtnemer 
26.1 De opdrachtnemer dient: 
a. voor zover relevant te beschikken over een 
geldig inschrijvingsbewijs bij het betrokken 
Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV), voor zover 
het instituut deze verstrekt. Opdrachtnemer 
dient dit inschrijvingsbewijs desgevraagd aan 
opdrachtnemer te tonen; 
b. desgevraagd een recent (niet ouder dan 
drie maanden) uittreksel uit het 
Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel aan Koppen te verstrekken; 
c. Koppen een staat van alle op het werk in 
te zetten werknemers alsmede van iedere 
werknemer eenmalig (alvorens deze aanvangt 
met zijn werkzaamheden) een kopie van een 
geldig legitimatiebewijs en desgevraagd 
loonstaten te overhandigen; 
d. Koppen een mandagenregister te 
overhandigen, welke per werknemer van 
opdrachtnemer naam, adres, postcode, 
woonplaats, Burgerservicenummer, 
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geboortedatum en aantal gewerkte uren per 
datum vermeldt; 
e. alle verplichtingen jegens de door 
opdrachtnemer te werk gestelde werknemers 
strikt na te komen; 
f. alle wettelijke verplichtingen tot afdracht 
van premies sociale verzekering alsmede van 
loonbelasting, die verband houden met het 
aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en 
voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven; 
g. periodiek automatisch een verklaring 
inzake zijn afdracht van loonbelasting en 
premies te verstrekken, zoals bedoeld in de in 
het kader van de Ketenaansprakelijkheid 
vastgestelde richtlijn(en); 
h. desgevraagd weekrapporten op te maken 
volgens een door Koppen goedgekeurd model 
en deze ingevulde en ondertekende 
weekrapporten wekelijks voor akkoord aan 
Koppen aan te bieden; 
i. als de ketenaansprakelijkheid van 
toepassing is, zijn administratie zodanig 
inrichten dat daarin terstond of vrijwel 
terstond de volgende stukken dan wel 
gegevens kunnen worden teruggevonden:  
- de overeenkomst of de inhoud daarvan op 
grond waarvan opdrachtnemer de door hem 
aan Koppen geleverde prestatie heeft verricht; 
- de gegevens inzake de nakoming van die 
overeenkomst met inbegrip van een 
registratie van de personen die zijn ingezet en 
van de dagen/uren gedurende welke die 
personen werkzaamheden hebben verricht; 
- de betalingen die in verband met de 
genoemde overeenkomst zijn gedaan; 
j. Koppen desgevraagd kosteloos alle 
inlichtingen te verschaffen voor zijn 
administratie en/of voor die van zijn 
principaal; 
k. indien de ketenaansprakelijkheid van 
toepassing is, te beschikken over de originele 
G-rekeningovereenkomst en deze op verzoek 
van Koppen te tonen, tenzij partijen zijn 
overeengekomen dat Koppen rechtstreeks in 
het depot bij de ontvanger zal storten. 
26.2 Ingeval opdrachtnemer (nog) niet heeft 
voldaan aan zijn verplichtingen uit lid 1 zal 
Koppen eerst tot betaling gehouden zijn, 
nadat hij de ontbrekende gegevens heeft 
ontvangen en administratief heeft verwerkt en 

/of opdrachtnemer zijn eventuele andere 
verplichtingen is nagekomen. 
Artikel 27 Organisatie van het werk 
27.1 De opdrachtnemer is verplicht 
uitsluitend de door Koppen gegeven orders en 
aanwijzingen op te volgen.  
27.2 Koppen heeft de bevoegdheid 
werknemers van opdrachtnemer de toegang 
tot het werk te ontzeggen dan wel deze te 
(laten) verwijderen, bijvoorbeeld wegens 
ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag 
etc., zonder verdere vergoeding van de 
eventuele schade die opdrachtnemer als 
gevolg daarvan lijdt.  
27.3 De werk- en rusttijden op het werk en de 
algemeen of ter plaatse van het werk erkende, 
door overheid, of krachtens CAO 
voorgeschreven rust-, feest-, vakantie- of 
andere vrije dagen, gelden ook voor 
opdrachtnemer en zijn personeelsleden die 
werkzaamheden uitvoeren op het werk. 
Eventueel hieruit voortvloeiende schade voor 
opdrachtnemer zal niet op Koppen verhaald 
kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens 
indien door staking of andere oorzaken bij 
Koppen of bij derden niet van de diensten van 
opdrachtnemer gebruik gemaakt kan worden. 
27.4 Tenzij anders overeengekomen dient 
opdrachtnemer vanaf aanvang van de 
werkzaamheden tot en met de oplevering 
ervoor zorg te dragen dat er een vaste 
voorman op het werk aanwezig is, waarmee 
zowel organisatorische als technische 
afspraken kunnen worden gemaakt. Zijn 
naam dient bekend te zijn bij de door Koppen 
aangewezen personen of instanties. 
27.5 Opdrachtnemer dient zijn werknemers te 
voorzien van de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen en op het (juiste) 
gebruik daarvan toe te zien. Alle hieruit 
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van 
opdrachtnemer. 
27.6 Alle benodigde verzekeringen alsmede 
het eigen risico van een eventueel voor het 
werk afgesloten CAR-polis zijn voor rekening 
van opdrachtnemer.  
27.7 Opdrachtnemer dient zorg te dragen 
voor een dusdanige personeelsbezetting dat 
de uitvoering van de werkzaamheden volledig 
is aangepast aan de door Koppen 
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vastgestelde planning en dient zodanig te zijn 
dat andere werkzaamheden niet stagneren. In 
geval Koppen de planning/voortgang wijzigt is 
opdrachtnemer gehouden zich hieraan aan te 
passen. Wijzigingen in de 
personeelsbezetting zijn alleen toegestaan na 
toestemming van Koppen. 
27.8 Zoals door de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(WAM) is voorgeschreven, is opdrachtnemer 
gehouden ervoor te zorgen dat het door hem 
ingebrachte WAM-plichtige werkmateriaal is 
verzekerd. Met betrekking tot het door 
opdrachtnemer ingehuurde WAM-plichtige 
werkmaterieel, dient opdrachtnemer zich 
ervan te overtuigen dat het voldoet aan de 
hiervoor genoemde verzekeringsplicht. 
Daarnaast dient opdrachtnemer ook een 
adequate verzekering te hebben afgesloten 
voor het werkrisico van het door hem 
ingebrachte WAM-plichtige werkmaterieel. 
27.9 Ten aanzien van kabels, leidingen en 
andere boven- en ondergrondse 
eigendommen van derden blijft 
opdrachtnemer te allen tijde verplicht voor 
lokalisering van de ligging zorg te dragen. 
Opdrachtnemer dient Koppen onverwijld van 
een eventuele schade in kennis te stellen. 
27.10 Benodigd materiaal zoals steigers, 
hoogwerkers, hijsmiddelen en klein materiaal 
waaronder begrepen handgereedschappen, 
meetmiddelen, rolsteigers, ladders en trapjes 
etc., worden door opdrachtnemer verzorgd en 
zijn in de totaalprijs inbegrepen.  
27.11 Indien werkzaamheden moeten 
worden verricht op of aan reeds 
gereedgekomen onderdelen van het werk, 
zoals gestukadoorde wanden, tegelwerk, 
schilderwerk etc. moet opdrachtnemer 
beschermende maatregelen nemen om 
beschadiging en /of vervuiling te voorkomen. 
Na of tijdens het werk geconstateerde 
beschadiging en/of vervuiling wordt geacht 
door opdrachtnemer te zijn veroorzaakt. 
27.12 Na beëindiging van de 
werkzaamheden dient opdrachtnemer het 
werk bezemschoon op te leveren en de 
bouwplaats schoon achter te laten. Ook 
tijdens het werk moet het werk netjes 
gehouden worden en wordt rommel 

opgeruimd. Aan het einde van elke dag wordt 
er geveegd. Hiermee wordt voldaan aan de 
VCA. 
 
Artikel 28 Coördinatie en planning 
28.1 De planning waaraan Koppen gehouden 
is door de overeenkomst en/of algemene 
voorwaarden van de opdrachtgever, is leidend 
voor opdrachtnemer.  
28.2 Te allen tijde is de opdrachtnemer - in 
het geval er meerdere opdrachtnemers zijn 
ten aanzien van een project waarvan Koppen 
er een van is – gehouden om mee te werken 
aan de coördinatie tussen de diverse 
ingeschakelde professionals. De 
opdrachtgever van Koppen of Koppen is 
verantwoordelijk voor de onderlinge 
afstemming, gegevensverstrekking en de 
planning. 
28.3 Opdrachtnemer spant zich in om zo 
goed mogelijk samen te werken met andere 
leveranciers en (neven- en onder) aannemers 
dan wel andere betrokken partijen die in 
opdracht van Koppen of haar opdrachtgever 
werken. 
28.4 Koppen is nimmer aansprakelijk voor 
schade ontstaan door toedoen van anderen.  
28.5 Uitgangspunt is dat de bouwkundig 
aannemer de coördinatie op zich neemt. Er 
wordt in dat geval een aparte 
coördinatieovereenkomst opgesteld waaruit 
de informatie- en samenwerkingsplicht van 
Koppen en opdrachtnemer blijkt. 
 
Artikel 29 Ketenaansprakelijkheid 
29.1 In het geval de overeenkomst bepaald 
dat de Wet ketenaansprakelijkheid, Wet arbeid 
vreemdelingen, Wet aanpak 
schijnconstructies en onder aanneming van 
toepassing zijn, dient te worden gehandeld 
conform onderstaande artikelen, tenzij 
hiervan uitdrukkelijk is afgeweken in de 
overeenkomst. 
 
Artikel 30 Wet ketenaansprakelijkheid: 
administratieve verplichtingen 
30.1 Als de Wet Ketenaansprakelijkheid op de 
overeenkomst van toepassing is, dient 
opdrachtnemer aan alle uit deze wet 
voortvloeiende verplichtingen te voldoen en, 
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voor zover van toepassing, de 
Verleggingsregeling Omzetbelasting. 
30.2 De opdrachtnemer dient bij 
ondertekening van de overeenkomst een 
kopie van het bewijs van inschrijving in het 
handelsregister en desgewenst een kopie van 
het bewijs van inschrijving bij de 
branchevereniging toe te voegen. 
30.3 Ieder kwartaal dan wel op verzoek van 
Koppen verstrekt de Opdrachtnemer aan 
Koppen een verklaring van de Belastingdienst 
inzake het betalingsgedrag van de 
Opdrachtnemer. 
30.4 Op facturen waarop de Wet 
Ketenaansprakelijk van toepassing is dient 
Opdrachtnemer telkens te vermelden: 
• het loonkostenbestanddeel van het 
factuurbedrag, hieronder wordt tevens 
verstaan het loonkostenbestanddeel van 
eventuele onder aanneming; 
• het percentage van het 
loonkostenbestanddeel dat gestort wordt op 
de G-rekening; 
• het bedrag dat is bestemd voor sociale 
premies en loonbelasting en op de G-rekening 
moet worden overgemaakt; 
• het nummer van de G-rekening van de 
Opdrachtnemer; 
• de zinsnede ’btw verlegd‘ inclusief daarbij 
genoemd het percentage van de btw en het 
btw-nummer van Koppen. 
 
Artikel 31 Wet ketenaansprakelijkheid: 
storting G-rekening 
31.1 Van elke factuur van Opdrachtnemer zal 
het gedeelte dat betrekking heeft op in 
verband met het werk verschuldigde 
loonheffingen en/of omzetbelasting worden 
gestort op de G-rekening van Opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer zal de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de storting op een G- 
rekening onverwijld na het verzoek van de 
Koppen daartoe aan hem verstrekken. 
31.2 Tenzij anders overeengekomen zal 
Koppen 35% van de looncomponent van elke 
(termijn)factuur op een G-rekening storten. 
Het percentage van de looncomponent wordt 
vastgesteld op het  
31.3 percentage zoals opgenomen de 
Overeenkomst. Wanneer daartoe tijdens de 

uitvoering aanleiding bestaat dan wel bij 
verandering van wet- en regelgeving, is 
Koppen gerechtigd dit percentage te wijzigen. 
31.4 Koppen zal de stortingen op de G-
rekening in mindering brengen op de door 
haar verschuldigde bedragen als vermeld op 
de factuur.  
31.5 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan 
de delen van zijn vorderingen op Koppen, die 
op de G-rekening te storten bedragen 
betreffen, te cederen dan wel te verpanden. 
 
Artikel 32 Wet ketenaansprakelijkheid: 
overige bepalingen 
32.1 Als Koppen door de Belastingdienst is 
aangesproken tot betaling van niet betaalde 
belastingen en premies door de 
Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer 
ingeschakelde Onderaannemers of door de 
Opdrachtnemer ingeschakelde 
arbeidskrachten, heeft Koppen ter zake een 
verhaalsrecht op Opdrachtnemer. Dit 
verhaalsrecht bedraagt het gehele bedrag dat 
door Koppen aan de Belastingdienst is 
betaald vermeerderd met wettelijke rente en 
overige kosten waaronder de volledige kosten 
van juridische bijstand. 
32.2 Koppen heeft ook een verhaalsrecht op 
Opdrachtnemer, wanneer Opdrachtnemer 
nalatig is in de nakoming van zijn CAO-
verplichting jegens zijn werknemers en 
Koppen ter zake wordt aangesproken. In dat 
geval is de omvang van de vordering van 
Koppen het door Koppen betaalde bedrag 
vermeerderd met wettelijke rente en overige 
kosten waaronder de volledige kosten van 
juridische bijstand. 
32.3 Als de Opdrachtnemer failliet is 
verklaard mag Koppen al zijn 
betalingsverplichtingen aan Opdrachtnemer 
direct opschorten. Dit opschortingsrecht 
vervalt pas zodra Koppen een schriftelijke 
verklaring van de Belastingdienst heeft 
ontvangen waaruit naar het oordeel van 
Koppen blijkt dat hij op grond van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid niet aansprakelijk kan 
worden gesteld voor door Opdrachtnemer niet 
afgedragen belastingen en/of premies. 
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Artikel 33 Wet aanpak schijnconstructies 
33.1 Opdrachtnemer verklaart dat zij handelt 
met inachtneming van en in 
overeenstemming met de Wet aanpak 
schijnconstructies en staart ervoor in dat: 
a) zij aan diens werknemers het aan hen 
verschuldigde loon als bedoeld in artikel 
7:616a en artikel 7:616b van het Burgerlijk 
Wetboek betaalt; 
b) zij de toepasselijke CAO naleeft. 
33.2 Opdrachtnemer vrijwaart Koppen voor 
afspraken van werknemers van 
Opdrachtnemer, ingeschakelde derden en 
andere werkgevers ter zake van de betaling 
van het door Opdrachtnemer, ingeschakelde 
derden of de andere werkgevers verschuldigd 
loon. De omvang van deze vrijwaring is gelijk 
aan de vordering die de werknemer op 
Koppen heeft, vermeerderd met alle verder 
daaraan verbonden renten en kosten. 
33.3 De in dit artikel opgenomen bepalingen 
dienen door Opdrachtnemer te worden 
opgenomen in door hem ter zake van de 
Overeenkomst te sluiten overeenkomsten met 
derden en andere werkgevers. 
Opdrachtnemer verstrekt aan Koppen een 
kopie van de desbetreffende 
overeenkomsten. 
 
Artikel 34 Wet Arbeid Vreemdelingen 
34.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij 
alle hem in het kader van de Wet Arbeid 
Vreemdelingen opgelegde verplichtingen 
tijdig en correct zal nakomen. 
34.2 Opdrachtnemer vrijwaart Koppen voor 
de gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet 
uitsluitend begrepen de oplegging van een 
eventuele administratieve boete, ingeval van 
een tekortkoming in de nakoming van de in de 
vorige leden opgelegde verplichtingen. 

34.3 De in dit artikel opgenomen bepalingen 
dienen door Opdrachtnemer te worden 
opgenomen in door hem ter zake van de 
Overeenkomst te sluiten overeenkomsten met 
derden en andere werkgevers. 
Opdrachtnemer verstrekt aan Koppen een 
kopie van de desbetreffende 
overeenkomsten. 
 
Artikel 35 Nietige of vernietigbare bepalingen 
35.1 Als een bepaling van de onderhavige 
overeenkomst nietig is of door een 
rechterlijke uitspraak wordt vernietigd, zullen 
de overige bepalingen van de onderhavige 
overeenkomst van kracht blijven. 
35.2 Partijen zullen over de bepalingen van de 
onderhavige overeenkomsten die nietig zijn of 
vernietigd worden, overleg plegen teneinde 
een vervangende regeling te treffen die wel 
geldig is en waarvan de gevolgen, gelet op de 
inhoud en strekking van de onderhavige 
overeenkomst, zo veel mogelijk 
overeenstemmen met die van de nietige of 
vernietigde bepaling(en). 
 
Artikel 36 Rechts- en forumkeuze 
36.1 Op alle inkoopovereenkomsten van 
Koppen is Nederlands recht van toepassing. 
36.2 De geschillen worden beslecht door de 
Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals 
omschreven in de UAV 2012, tenzij anders 
vastgelegd in de onder 
aannemingsovereenkomst (keuze volgt 
hoofdaannemingsovereenkomst).  
36.3 Ingeval er geen UAV 2012 en/of 
directievoering is overeengekomen, worden 
geschillen beslecht door de bevoegde rechter 
van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-
Hertogenbosch, tenzij anders in de 
overeenkomst vastgelegd.  
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