Algemene Voorwaarden N.V. RENDO
voor uitvoering van niet-gereguleerde werkzaamheden
en diensten 2015

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen,
toepasselijkheid en geschillen
1.1
In deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:
Aanbieding:
een aanbod van Opdrachtnemer voor de uitvoering
van niet-gereguleerde werkzaamheden, inclusief de
daarbij behorende bijlagen, alsmede eventuele
wijzigingen daarvan.
Onderbreking:
gehele of gedeeltelijke opschorting van Werkzaamheden op schriftelijke instructie of verzoek van Opdrachtgever of als gevolg van Overmacht van de
Opdrachtnemer.
Opdrachtgever:
degene die een aanvraag voor Werkzaamheden bij
N.V. RENDO heeft ingediend of van N.V. Rendo
een Aanbieding heeft ontvangen.
Opdrachtnemer:
N.V. RENDO, gevestigd te Meppel.
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van de
Werkzaamheden.
Partijen:
Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Werkzaamheden:
de werkzaamheden en/of diensten, die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert c.q.
verricht voor de Opdrachtgever.
1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op iedere Aanbieding en Overeenkomst
van c.q. met Opdrachtnemer. De toepasselijkheid
van algemene voorwaarden, onder welke benaming/aanduiding ook, van Opdrachtgever wordt
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3
Elke Aanbieding en Overeenkomst waarop
de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen naar
aanleiding van een Aanbieding of Overeenkomst
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Zwolle. Partijen sluiten de werking van het Weens
Koopverdrag hierbij uitdrukkelijk uit.
Artikel 2 - Aanbieding
2.1
Iedere Aanbieding door Opdrachtnemer is
vrijblijvend. Een Aanbieding is bindend, indien Opdrachtnemer deze schriftelijk doet met vermelding
van een termijn gedurende welke de Aanbieding
voor aanvaarding open staat.
2.2.
Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer de benodigde gegevens voor de Aanbieding.
Op deze gegevens is de Aanbieding gebaseerd.
Indien deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te
zijn, heeft Opdrachtnemer het recht om de Aanbieding te wijzigen of in te trekken. Het risico voor
schade door onjuiste of onvolledige gegevens ligt

aan de zijde van Opdrachtgever. Onder onjuiste of
onvolledige gegevens wordt onder meer verstaan
tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken
en uitvoeringsvoorschriften of (andere) specificaties
die de basis vormen voor Werkzaamheden.
2.3
Intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer die rusten op de van de Aanbieding
en/of Overeenkomst deel uitmakende documenten,
daaronder mede begrepen tekeningen, ontwerpen,
modellen e.d. zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen door Opdrachtgever niet
worden verveelvoudigd of aan derden ter beschikking worden gesteld of anderszins gebruikt dan
uitsluitend in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst.
Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1
De Overeenkomst komt tot stand op het
moment dat een Aanbieding ongewijzigd en door
Opdrachtgever voor aanvaarding ondertekend is
ontvangen door Opdrachtnemer binnen de geldigheidsduur van de Aanbieding, of door ontvangst van
de volledige betaling van het offertebedrag door
Opdrachtnemer binnen de geldigheidsduur, zoals
dat in de Aanbieding is bepaald.
3.2
Van de Overeenkomst maken altijd en in
ieder geval deel uit:
a)

b)
c)

d)

de door Opdrachtgever voor aanvaarding
ondertekende Aanbieding, alsmede overeengekomen wijzigingen daarvan;
de bijlagen bij de Aanbieding;
ieder ander document waarvan Partijen
schriftelijk zijn overeengekomen dat het
deel uitmaakt van de Overeenkomst.
deze algemene voorwaarden en de relevante algemene voorwaarden Aansluiting
en Transport.

3.3.
De volgorde van vermelding van de onder
3.2. a tot en met d genoemde documenten, is bepalend voor de geldigheid van de documenten, indien
zij qua inhoud of strekking strijdig of inconsistent
met elkaar zijn.
Artikel 4 - Meerwerk en wijzigingen
4.1
Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen
van de specificaties voor te stellen. Indien een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer mogelijk
is, zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek Opdrachtgever in kennis
stelen van de eventuele gevolgen van de wijziging
voor de uitvoering van de Werkzaamheden, alsmede van overige gevolgen – daaronder mede begrepen technische en financiële gevolgen- van de wijziging voor de Overeenkomst. Opdrachtgever kan
na deze kennisgeving besluiten om de wijziging op
te dragen aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer
zal deze wijziging aanvaarden, tenzij dat in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Bij aanvaarding van de wijziging door Opdrachtnemer,
worden de gevolgen hiervan zoals door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter kennis gegeven,
geacht deel uit te maken van de Overeenkomst.
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4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om te vragen om
wijzigingen van de specificaties, en daarbij Opdrachtgever in kennis te stellen van eventuele gevolgen van de wijziging voor de uitvoering van
Werkzaamheden, alsmede van overige gevolgen –
daaronder mede begrepen technische en financiële
gevolgen- van de wijziging voor de Overeenkomst.
Bij aanvaarding van de wijziging door Opdrachtgever, worden de gevolgen hiervan zoals door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter kennis gegeven, geacht deel uit te maken van de Overeenkomst.
4.3.
Alle aan meerwerk verbonden kosten als
gevolg van de overeengekomen wijzigingen van
specificaties, daaronder mede begrepen kosten
verbonden aan het verrichten van extra studies,
komen voor rekening van Opdrachtgever. Alle aan
minderwerk verbonden besparingen (in kosten) als
gevolg van overeengekomen wijzigingen van specificaties, komen ten gunste van Opdrachtgever.
Meerwerk en minderwerk wordt verdisconteerd in de
prijs.
Artikel 5 - Uitvoering van de Werkzaamheden
5.1
Opdrachtgever is verplicht om aan Opdrachtnemer tijdig en kosteloos gebouwen, terreinen waarop of waarin de Werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd, alsmede alle door Opdrachtnemer benodigde tekeningen, gegevens en overige
documentatie en voorts aansluitmogelijkheden voor
elektrische machines, verlichting, gas, lucht en
water en voorts overeengekomen hulpwerktuigen
ter beschikking te stellen. Indien Opdrachtgever op
de hoogte is van privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke beperkingen, dient Opdrachtgever dit vóór het
sluiten van de Overeenkomst te melden aan Opdrachtnemer. Indien ten tijde van de uitvoering van
de Werkzaamheden dergelijke informatie Opdrachtgever bereikt, is hij verplicht deze informatie te verstrekken aan Opdrachtnemer.
5.2
Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te
dragen dat terreinen naar het oordeel van Opdrachtnemer goed bereikbaar zijn. Opdrachtnemer
heeft het recht om, na schriftelijke aanmaning en
ingebrekestelling van Opdrachtgever, belemmeringen voor rekening van Opdrachtgever weg te nemen c.q. te doen wegnemen. Indien Opdrachtgever
geen eigenaar is van terreinen, waarop Werkzaamheden (moeten) worden uitgevoerd, staat hij ervoor
in dat de eigenaren van die terreinen akkoord gaan
met het verrichten van (een deel van) de Werkzaamheden op die terreinen door Opdrachtnemer
en door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de
Werkzaamheden ingeschakelde derden. Opdrachtnemer kan verlangen dat Opdrachtgever hiertoe
een schriftelijke verklaring van de betreffende eigenaren overlegt.
5.3
Ter waarborging van eigendomsrechten is
Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van
Opdrachtnemer medewerking te verlenen aan de
vestiging van zakelijke rechten ten behoeve van
Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer aangewezen derden.

5.4
Opdrachtnemer draagt zorg voor de tijdige
aanvraag van alle vergunningen en instemmingen
die vereist zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden, onverminderd het bepaalde in lid 2 van
dit artikel. De kosten van deze aanvragen en/of
instemmingenzijn reeds inbegrepen in de prijs.
Opdrachtnemer verricht de inspanningen om de
vergunningen en/of instemmingen te verkrijgen om
de uitvoering van de Werkzaamheden overeenkomstig het door Partijen afgesproken planning mogelijk
te maken.
5.5.
De benodigde vergunningen en/of instemmingen dienen tijdig voor de aanvang van de Werkzaamheden onherroepelijk te zijn. Opdrachtnemer is
niet aansprakelijk indien deze onherroepelijkheid er
niet is, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer. Voor het
overige komen niet tijdige verkrijgingen voor rekening van de Opdrachtgever.
5.6
Eventuele afvoer van bij de uitvoering van
de Werkzaamheden vrijkomende materialen e.d.
geschiedt voor rekening van Opdrachtgever. Deze
kosten zijn niet in de Aanbieding of Overeenkomst
opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in de Aanbieding of in de Overeenkomst.
5.7
Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder
toestemming van Opdrachtgever de werkzaamheden of delen ervan, onder zijn verantwoordelijkheid,
aan derden uit te besteden.
5.8
Werkzaamheden worden door of namens
Opdrachtnemer verricht op werkdagen tussen 8.00
uur en 16.30 uur. Opdrachtnemer is gerechtigd op
Werkzaamheden buiten deze uren, indien zij op
verzoek van Opdrachtgever worden verricht, een
toeslag in rekening te brengen. Werkzaamheden die
structureel buiten deze werkuren vallen, dienen
schriftelijk overeengekomen te zijn.
5.9
Opdrachtgever staat ervoor in dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd, en
zorgt ervoor dat aan alle geldende (wettelijke) eisen
inzake veiligheid en arbeidsomstandigheden is
voldaan.
5.10
Partijen zullen over en weer alle redelijke
medewerking verlenen en tijdig alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde inlichtingen
verstrekken (waaronder begrepen die ten behoeve
van het verkrijgen van alle benodigde vergunningen
en toestemmingen) en, indien één van hen zulks
wenselijk acht, op reguliere basis overleg voeren
met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden.
5.11
Een overeengekomen termijn voor de
uitvoering van de Werkzaamheden is geen fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn zal Opdrachtnemer met Opdrachtgever in overleg treden.
Overschrijding van een termijn betekent geenszins
dat opdrachtgever gerechtigd is op het verminderen
van de prijs danwel een deel van de prijs kan terugvorderen.
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Artikel 6 - Onderbreking, vertraging of verlenging van de Werkzaamheden
6.1
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle
door Opdrachtnemer in verband met een onderbreking gemaakte kosten en geleden schade vergoeden.
6.2
Indien een Onderbreking langer heeft geduurd dan zes maanden, heeft Opdrachtnemer het
recht de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. Als begindatum van de Onderbreking geldt de
datum waarop Opdrachtnemer de schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever met betrekking tot
de Onderbreking heeft ontvangen of de datum
waarop Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk mededeling doet van de Onderbreking.
6.3
In geval van vertraging of verlenging van
de uitvoering van de Werkzaamheden, heeft Opdrachtnemer het recht eventuele extra kosten aan
Opdrachtgever door te berekenen, tenzij de vertraging of verlenging te wijten is aan grove schuld of
nalatigheid van de Opdrachtnemer, werknemers
van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
6.4
In geval van een Onderbreking of vertraging of verlenging van de uitvoering van de Werkzaamheden is Opdrachtnemer gerechtigd een verhoging van één of meer kostprijsfactoren die zich
tijdens die Onderbreking, vertraging of verlenging
voordoen, aan Opdrachtgever door te berekenen.
Artikel 7 - Onvoorziene gebeurtenis
7.1
Er is sprake van een onvoorziene gebeurtenis, indien Opdrachtnemer tijdens de uitvoering
van de Werkzaamheden wordt geconfronteerd met
omstandigheden en/of een gebeurtenis die:
a) bij het uitbrengen van de Aanbieding niet door
Opdrachtnemer zijn voorzien; en redelijkerwijs niet
konden worden voorzien door Opdrachtnemer,
handelend als een redelijk en prudent Opdrachtnemer; en
b) een wijziging in de door Partijen overeengekomen planning vereist en/of leidt tot een stijging van
de kosten van de uitvoering van de Werkzaamheden.
7.2
In geval door een onvoorziene gebeurtenis
de ongewijzigde uitvoering van de Werkzaamheden
in alle redelijkheid niet mogelijk is, dan:
a) dient de Opdrachtnemer onverwijld met Opdrachtgever in overleg te treden en dienen Partijen
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk overeenstemming te bereiken over aanpassing in verband met
de onvoorziene gebeurtenis van (i) de prijs en/of (ii)
de uitvoering van de Werkzaamheden en/of (iii) de
overeengekomen planning;
b) dient Opdrachtgever, indien de onvoorziene gebeurtenis leidt tot een onderbreking en/of opschorting van reeds aangevangen Werkzaamheden, aan
Opdrachtnemer te vergoeden hetgeen reeds is
geresulteerd en niet is betaald, alsmede de kosten
gemoeid met het onderbreken en/of opschorten van
reeds aangevangen Werkzaamheden.

Artikel 8 – Prijs en (wan)betaling
8.1
Opdrachtgever is Opdrachtnemer voor de
uitvoering van de Werkzaamheden de prijs verschuldigd, eventueel als aangepast op basis van
deze algemene voorwaarden, met dien verstande
dat afwijkingen in stelposten worden verrekend. De
prijs wordt in de Aanbieding en Overeenkomst zowel inclusief als exclusief btw vermeld en is exclusief andere heffingen/rechten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Het is Opdrachtnemer
toegestaan om de prijs in deelbetalingen te verlangen, eventueel met een eerste betalingstermijn die
vóór datum start uitvoering Werkzaamheden ligt.
Opdrachtnemer is verplicht deze deelbetalingen te
omschrijven in de Aanbieding of Overeenkomst.
8.2
Door Opdrachtnemer opeisbaar verschuldigde bedragen worden door Opdrachtnemer gefactureerd aan Opdrachtnemer. De facturen dienen
binnen dertig (30) dagen na dagtekening te worden
voldaan. Als datum van betaling geldt de datum
waarop de betaling door Opdrachtnemer is ontvangen.
8.3
Bezwaren tegen de factuur moeten binnen
veertien (14) dagen na datum dagtekening worden
ingediend. Bezwaren tegen de factuur schorten de
betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de openstaande bedragen te verrekenen met enig bedrag dat
Opdrachtgever meent van Opdrachtnemer te kunnen vorderen. Aan consumenten is verrekening
slechts toegestaan, mits is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening.
8.4
Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd gelijk aan
de wettelijke handelsrenten (art. 6:199a BW). Indien
de Opdrachtgever handelt als consument is hij rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente (art.
6:119 BW). In beide gevallen blijft het recht van
Opdrachtnemer op vergoeding van de in dit verband
werkelijk gemaakte kosten bestaan, daaronder
mede begrepen proceskosten en buitengerechtelijke kosten.
8.5
Opdrachtgever is verplicht bij of na aanvang van de Overeenkomst op eerste verzoek van
de Opdrachtgever voldoende zekerheid te stellen in
verband met zijn betalingsverplichtingen en andere
voor hem uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te
schorten zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan
aan een verzoek van Opdrachtnemer tot zekerheidsstelling. Tenzij anders overeengekomen, is
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geen rente
en/of andere kosten verschuldigd in verband met
enige zekerheidsstelling door Opdrachtgever.
Artikel 9 - Einde Overeenkomst en
niet-nakoming
9.1
De Overeenkomst eindigt indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever al hun verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst zijn nagekomen.
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9.2
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die
voor hem uit de Overeenkomst of uit de wet voortvloeit is Opdrachtnemer gerechtigd - in het geval de
Opdrachtgever een zakelijke partij is zonder enige
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst - door middel van een schriftelijke kennisgeving de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden en
enig door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen,
zonder dat Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever
tot enige schadevergoeding gehouden is, en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding. Ditzelfde recht bestaat voor Opdrachtnemer eveneens in geval van (een aanvraag
of verklaring tot) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, toepassing schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen, liquidatie of beslaglegging op
een aanmerkelijk vermogensbestanddeel en/of
bedrijfsbeëindiging van Opdrachtgever.
9.3
Indien Opdrachtnemer door overmacht
wordt verhinderd de Werkzaamheden uit te voeren
en/of zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, is Opdrachtnemer gerechtigd
onder enige verplichting tot schadevergoeding de
Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
Opdrachtnemer kan zich ook op overmacht beroepen indien de overmacht optreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst had moeten nakomen.
9.4
Indien Opdrachtnemer bij het intreden van
overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit
de Overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Opdrachtnemer recht op betaling door Opdrachtgever
van de reeds door Opdrachtnemer verrichte, alsmede nog door Opdrachtnemer te verrichten, prestaties.
9.5
Opdrachtgever is in geval van overmacht
van Opdrachtnemer niet gerechtigd tot ontbinding
van de overeenkomst, tenzij de toestand van overmacht ten minste 24 maanden heeft voortgeduurd.
9.6
Als overmacht van Opdrachtnemer worden
beschouwd alle omstandigheden die een normale
uitvoering van de Overeenkomst verhinderen, daaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, oorlogsomstandigheden, brand en vergunningen, niet of niet tijdige verkrijging van vergunningen
en toestemmingen (inclusief import- en exportverboden), bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, onmogelijkheid om (tijdig) de plaats te bereiken
waar de Werkzaamheden moeten worden verricht
door omstandigheden buiten de invloedssfeer van
Opdrachtnemer, niet (tijdige) nakoming door derden
van hun verplichting jegens Opdrachtnemer in het
kader van de uitvoering van Werkzaamheden.
Artikel 10 – Verontreiniging en/of vervuiling
Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
Werkzaamheden vervuiling of
–verontreiniging ontdekt:

a) dient Opdrachtnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is met Opdrachtgever in overleg te
treden over de eventueel vereiste sanering en/of
verwijdering van de verontreiniging of vervuiling;
b) zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, na een
dergelijk overleg, afspraken of er een afwijking van
de Werkzaamheden is vereist. Ook wordt in overleg
getreden over de kosten van een dergelijke afwijking en worden alle verlengingen in de door Partijen
afgesproken planning opgenomen.
c) Opdrachtnemer zal de tussen hem en Opdrachtgever overeengekomen sanerings- of verwijderingswerkzaamheden zo snel mogelijk (laten) uitvoeren, overeenkomstig de normen van een redelijk
en prudent Opdrachtnemer;
d) de Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle kosten
vergoeden die in redelijkheid door Opdrachtnemer
zijn gemaakt bij de uitvoering van een dergelijke
sanering of verwijdering van de verontreiniging of
vervuiling, mits die kosten zijn gemaakt bij de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden,
rechtstreeks betrekking hebbend op de (ontdekking
van de) vervuiling of verontreiniging en vergezeld
gaan van zodanig redelijk ondersteunend bewijs als
Opdrachtgever zal kunnen verlangen.
e) Onder verontreiniging danwel vervuiling wordt in
ieder geval verstaan bodemverontreiniging danwel –
vervuiling en asbest.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1
Onverminderd het bepaalde in de volgende
leden van dit artikel, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever, indien de geleden
schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of
grove schuld van Opdrachtnemer, zijn werknemers
dan wel andere personen die door Opdrachtnemer
worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Werkzaamheden en voor wie Opdrachtnemer aansprakelijk is.
11.2
Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot
vergoeding van de gevolgschade, vertragingsschade en bedrijfsschade, daaronder mede begrepen
winst- en/of inkomstenderving, en tot vergoeding
van andere indirecte schade.
11.3
Opdrachtnemer kan alleen aangesproken
worden tot vergoeding van schade indien de betreffende schade niet onder een CAR-verzekering of
vergelijkbare verzekering van Opdrachtgever is
gedekt.
11.4
Opdrachtnemer zal een adequate verzekering sluiten voor de door haar uit te voeren Werkzaamheden,.
11.5
Indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor schade, is
de door Opdrachtnemer te betalen vergoeding beperkt tot ten hoogste 50% van de in de overeenkomst vastgelegde prijs met een maximum van €
30.000,- (zegge: dertigduizend euro).
11.6
Eventuele aanspraken van Opdrachtgever
als bedoeld in dit artikel moeten bij Opdrachtnemer
worden ingediend binnen twee maanden nadat de
schade is ontdekt of ontdekt had kunnen zijn, bij
gebreke waarvan de aanspraken vervallen.
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11.7
De beperkingen van aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer uit hoofde van dit artikel zijn mede
van kracht ten opzichte van werknemers van Opdrachtnemer alsook ten opzichte van andere personen die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld
bij de uitvoering van de Werkzaamheden en voor
wie Opdrachtnemer- uit welke hoofde dan ook aansprakelijk is.

Artikel 14 - Overdracht rechten en plichten

11.8
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen alle schade die derden lijden of pretenderen te lijden als gevolg van schending van materiele
eigendomsrechten door gebruik van gegevens,
tekeningen, materialen of onderdelen dan wel door
toepassing van een werkwijze of constructie e.d. die
hij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer heeft verstrekt of heeft voorgeschreven.

Artikel 15 - Nietige bepalingen

Artikel 12 - Geheimhouding

14.1
Ieder der Partijen is gerechtigd de rechten
en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
over te dragen aan een derde, mits de andere Partij
hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend, welke toestemming niet op onredelijke gronden wordt geweigerd.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene
voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig blijken
te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de
Overeenkomst niet aan. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door één of meer
nieuwe bepalingen waarvan de strekking zoveel
mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

12.1
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn
verplicht de (bedrijfs)informatie en overige gegevens die zij van of over elkaar in het kader van de
Overeenkomst ontvangen c.q. leren kennen, en
waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel
redelijkerwijs onderkend behoort te worden, geheim
te houden, behoudens mededelingsvoorschriften bij
of krachtens wettelijke voorschriften.

Artikel 16 - Rechtsopvolging

12.2
De in het eerste lid van dit artikel bedoelde
geheimhoudingsplicht geldt niet voor bekendmaking
aan bij de uitvoering betrokken bestuurders, werknemers of derden, voor zover bekenmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 17 - Slotbepalingen

12.3
Onverminderd het bepaalde in de vorige
leden van dit artikel, is Opdrachtgever niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer door Opdrachtnemer
uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. openbaar te
maken.
Artikel 13 - Geen afstand van recht
13.1
Indien één der Partijen bij de Overeenkomst op enig moment nalaat van de andere partij
te verlangen dat hij zijn verplichtingen ingevolge de
Overeenkomst nakomt, laat dat het recht van die
Partij onverlet om op enig ander moment wel nakoming te verlangen van die of een andere verplichting. Een eventuele vertraging of respijt in de uitoefening dor een der Partijen van een recht of rechtsmiddel ingevolge de Overeenkomst laat de aanspraken van die Partij onverlet om daarna alsnog
dat recht uit te oefenen of dat rechtsmiddel aan te
wenden, noch houdt die vertraging of dat respijt in
dat die Partij afstand doet van enig ander rechtsmiddel.

Tenzij anders overeengekomen, zullen alle rechten,
voordelen, plichten, aansprakelijkheden en verplichtingen van Partijen uit hoofde van de Overeenkomst
ten goede komen aan of bindend zijn voor hun respectievelijke rechtsopvolgers of toegestane rechtverkrijgenden.

17.1
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden van
N.V. RENDO voor het uitvoeren van nietgereguleerde werkzaamheden en diensten’.
17.2
Deze algemene voorwaarden treden in
werking op 1 december 2014. Met ingang van die
datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
17.3
Deze algemene voorwaarden liggen bij de
Opdrachtnemer ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar en zijn tevens in te zien
op www.rendo.nl.
N.V. RENDO
Setheweg 1
7942 LA Meppel

13.2
Indien één der Partijen bij de Overeenkomst afstand doet van aanspraken uit hoofde van
een tekortkoming zijdens de andere Partij in de
nakoming van de bepalingen van de Overeenkomst,
zal deze afstandsverklaring pas van kracht zijn
indien deze op schrift is gesteld en naar behoren is
ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger
van de Partij die afstand doet.
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