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Artikel 1 Toepasselijkheid  

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of enige andere overeenkomst, hierna te 

noemen: ‘de opdracht’, die door opdrachtgever Rijssense Gebouwensloperij B.V., hierna te noemen: ‘RGS’, aan opdrachtnemer 

wordt verstrekt of gesloten, ongeacht of sprake is van (onder)aanneming van werk dan wel van het leveren van bouw- of andere 

materialen of van diensten of adviezen, met inbegrip van die op het gebied van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, en 

voorts op ieder verzoek een offerte in te dienen die tot een door ons te verstrekken opdracht kan leiden.  

2. Toepasselijkheid van de algemene verkoop- of leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden die door opdrachtnemer van 

toepassing zijn of plegen te worden verklaard, wijst RGS van de hand, tenzij en voor zover RGS de toepasselijkheid schriftelijk en 

uitdrukkelijk heeft aanvaard. 

3. De communicatie met betrekking tot de uitvoering van deze voorwaarden geschiedt in de Nederlandse taal. 

Artikel 2 Overeenkomst 

1. De door  RGS verstrekte opdracht wordt door opdrachtnemer per omgaande ondertekend en aan RGS retour gezonden. De 

opdracht wordt echter geacht door opdrachtnemer te zijn aanvaard, indien opdrachtnemer aan RGS niet binnen acht (8) dagen na 

dagtekening van de opdracht schriftelijk van het tegendeel hebt doen blijken. 

2. Handmatig aangebrachte wijzigingen, doorhalingen en/of aanvullingen in de tekst van de overeenkomst en bijlagen zijn op geen 

enkele wijze rechtsgeldig, behalve indien dit door RGS rechtsgeldig bevestigd is. 

 3. Iedere opdracht wordt door RGS verstrekt onder de ontbindende voorwaarde dat de uitvoering van het werk waarop de aan 

opdrachtnemer verstrekte opdracht betrekking heeft, in deze Algemene Voorwaarden ook te noemen “het werk”, niet aan RGS wordt 

opgedragen, of dat onze opdrachtgever of de directie van het werk aan de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht goedkeuring 

onthoudt, in welke gevallen wij over en weer van rechtswege van alle verplichtingen zullen zijn ontslagen. Indien het werk niet in zijn 

geheel, maar wel voor een gedeelte doorgang vindt, blijft de door RGS verstrekte opdracht alleen met betrekking tot dat gedeelte in 

stand, en wordt de opdracht voor het overige geacht niet te zijn gegeven. In dat geval zal de door opdrachtnemer met RGS 

overeengekomen prijs of aanneemsom worden verlaagd naar rato van de vermindering van het aandeel  van opdrachtnemer in het 

werk. In geval van een gehele of gedeeltelijke ontbinding heeft opdrachtnemer geen aanspraak op enigerlei reken- of andere 

vergoeding van kosten.  

Artikel 3 Offertes 

1. De offertes die RGS van opdrachtnemer ontvangt zijn bindend voor de termijn die in de offerte is vermeld, doch ten minste voor de 

duur van veertig (40) dagen. In het geval opdrachtnemer aan RGS zijn offerte uitbrengt  in het kader van een 

aanbestedingsprocedure waar RGS aan deelneemt, dan doet opdrachtnemer zijn offerte gestand tot een half jaar na de gunning van 

het werk aan RGS. 

2. Door opdrachtnemer zal geen prijsopgaaf of aanbieding aan de opdrachtgever van RGS of uiteindelijke opdrachtgever van het 

werk worden gedaan ter zake van werkzaamheden of leveranties die in verband staan met het werk. Buiten RGS om zal 

opdrachtnemer met de opdrachtgever(s) geen regelingen treffen omtrent enige aangelegenheid het werk betreffende.  

Artikel 4 Wetten; Voorschriften; Vergunningen 

1. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften en verordeningen die van toepassing zijn 

op de uitvoering van de opdracht, met inbegrip van die op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu; 

opdrachtnemer is verplicht alle vereiste maatregelen te nemen ter naleving van dergelijke voorschriften en verordeningen.  

2. Alle aanwijzingen die door RGS dan wel door de bouwdirectie, de opdrachtgever van RGS of het bevoegd gezag worden gegeven 

ter zake van de naleving van wettelijke en andere voorschriften en verordeningen, zullen door opdrachtnemer te allen tijde worden 

opgevolgd.  

3. Voor alle schade en kosten en andere nadelige gevolgen, van welke aard ook, die mochten ontstaan doordat opdrachtnemer 

verzuimt maatregelen ter naleving van wettelijke en andere voorschriften en verordeningen te nemen, of doordat opdrachtnemer 

door RGS of door de bouwdirectie, de opdrachtgever van RGS, of het bevoegd gezag verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zal RGS 

door opdrachtnemer worden gevrijwaard zonder enig voorbehoud.  

4. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle publiek- en privaatrechtelijke vergunningen, ontheffingen 

en andere beschikkingen die voor het uitvoeren van onze opdracht zijn vereist of voorgeschreven, tenzij tussen RGS en 

opdrachtnemer anders is overeengekomen. 

Artikel 5 Rangorde 



 

1. Indien op de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht ook de administratieve voorwaarden van een bestek van toepassing zijn, 

hebben in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen van onze opdracht te allen tijde voorrang op de besteksvoorwaarden, en de 

Algemene Voorwaarden op deze besteksvoorwaarden. 

Artikel 6 Gegevens 

1. Alle tekeningen, ontwerpen, modellen, specificaties en andere gegevens die opdrachtnemer door RGS ter beschikking worden 

gesteld, blijven eigendom van RGS.  

2. Alle gegevens die aan opdrachtnemer  door RGS ter beschikking worden gesteld, dient opdrachtnemer terstond na 

inontvangstneming op juistheid en volledigheid te controleren, en van iedere onjuistheid of onvolledigheid dient opdrachtnemer RGS 

terstond na vaststelling in kennis te stellen. Indien en voor zover opdrachtnemer RGS niet uiterlijk ten tijde van indiening van de 

offerte aan RGS op enige onjuistheid of onvolledigheid hebt gewezen, wordt opdrachtnemer geacht de aan opdrachtnemer 

verstrekte gegevens zonder voorbehoud te hebben aanvaard, en zullen alle gevolgen van het gebruik van onjuiste of onvolledige 

gegevens door opdrachtnemer worden gedragen.  

3. De door RGS verstrekte gegevens mag opdrachtnemer voor geen ander doel (laten) gebruiken dan voor de voorbereiding en 

uitvoering van opdracht van RGS.  

4. Na uitvoering van de opdracht dienen alle aan opdrachtnemer verstrekte gegevens zonder enig uitstel aan RGS te worden 

teruggegeven. 

Artikel 7 Aanneemsom, meer- en minderwerk 

1. De door RGS met opdrachtnemer overeengekomen prijs of aanneemsom is gegarandeerd vast tot einde werk. Wijzigingen in 

kosten van materialen of lonen of in door opdrachtnemer verschuldigde belastingen of andere kosten worden niet verrekend, tenzij in 

de overeenkomst anders overeengekomen.  

2. Ook indien geen risicoregeling van toepassing is, zal opdrachtnemer zijn gehouden op eerste verzoek van RGS aan RGS een 

opgaaf te verstrekken van lonen en van kosten van materialen. 

3. Eventueel grotere hoeveelheden aanwezige asbesthoudende materialen of andere materialen zullen niet verrekend worden; 

genoemde hoeveelheden zijn slechts ter indicatie, afwijkingen geven geen recht op prijsaanpassingen. 

4. Wijzigingen van het in de overeenkomst met daarin genoemde documenten omschreven werk kunnen alleen door RGS worden 

opgedragen. Meer-en minderwerk worden door RGS slechts erkend indien schriftelijk overeengekomen. Indien zich naar het oordeel 

van opdrachtnemer meer- of minderwerk voordoet, dient opdrachtnemer dit aan RGS terstond schriftelijk te melden onder opgaaf 

van de consequenties in tijd en in geld. Meerwerk zal voorts slechts dan in rekening kunnen worden gebracht indien RGS op haar 

beurt dit meerwerk bij haar opdrachtgever in rekening kan brengen. Extra werkzaamheden als gevolg van kleine wijzigingen in 

tekeningen komen niet als meerwerk in aanmerking. Evenmin geeft een enkele wijziging van een tijd-, werk- of bouwschema recht 

op verrekening van meerwerk. Het maken van overuren, nodig voor het tijdig kunnen opleveren, zal nimmer als 

meerwerk/meerkosten in rekening kunnen worden gebracht.  

Artikel 8 Aanvang, duur, oplevering 

1. Opdrachtnemer dient te beginnen met de uitvoering van de opdracht op het in de overeenkomst genoemde tijdstip, tenzij nadien 

door RGS een ander tijdstip wordt aangegeven. Wanneer het niet mogelijk is op het in de overeenkomst of nadien door RGS 

aangegeven tijdstip met de uitvoering van de opdracht te beginnen, is RGS voor de gevolgen van een dergelijk uitstel, ongeacht de 

oorzaak, niet aansprakelijk, en evenmin voor die van een tussentijdse wijziging in het tijd-, werk- of bouwschema of andere 

vertragingen in de voortgang van het werk. In geen geval heeft opdrachtnemer het recht de opdracht om deze redenen op te zeggen.  

2. De uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer dient volledig te zijn aangepast aan de planning van RGS en dient 

verder zodanig te zijn dat andere werkzaamheden niet stagneren. Niettemin dient bij versnelling of vertraging opdrachtnemer zich 

aan het gewijzigde tempo aan te passen, zonder dat zulks aanleiding kan zijn tot het claimen van meerdere kosten. 

3. Zodra opdrachtnemer verwacht of constateert dat de uitvoering van de werkzaamheden niet meer overeen zal stemmen 

respectievelijk overeenstemt met de planning dan wel de datum van oplevering niet wordt gerealiseerd, dient de opdrachtnemer 

daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan RGS. Opdrachtnemer doet daarbij tevens een voorstel op welke wijze hij de 

vertraging zoveel mogelijk zal beperken. Indien een dergelijke stagnatie in de voortgang van de uitvoering van de opdracht of 

overschrijding van het tijdstip waarop de opdracht uitgevoerd dient te zijn, het gevolg is van een omstandigheid die opdrachtnemer 

kan worden toegerekend, is opdrachtnemer van rechtswege in verzuim, en heeft RGS het recht hetzij een nadere termijn te stellen 

waarin opdrachtnemer nog aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen hetzij de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht op de voet 

van artikel 17 te ontbinden. In het eerste geval zal RGS kunnen verlangen dat opdrachtnemer zonder enig recht op bijbetaling extra 

werknemers inzet dan wel door werknemers van opdrachtnemer op de bouwplaats werkzaamheden in overwerk laat uitvoeren om 

stagnatie of overschrijding voor zoveel mogelijk te beperken.  



 

4. Indien stagnatie in de voortgang van het werk dan wel uitstel van de oplevering van het werk het gevolg is van een omstandigheid 

die voor rekening van opdrachtnemer komt, heeft RGS het recht alle schade die RGS of anderen deswege mochten lijden op 

opdrachtnemer te verhalen. In deze schade zijn mede begrepen de in het bestek van het werk omschreven kortingen of boetes die 

RGS door of vanwege de opdrachtgever van RGS mochten worden opgelegd.  

Artikel 9 uitvoering van het werk 

1. Opdrachten of aanwijzingen van de opdrachtgever van RGS of uiteindelijke opdrachtgever van het werk zullen door 

opdrachtnemer eerst na toestemming of machtiging van RGS worden uitgevoerd. 

2. Opdrachtnemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk geheel of ten dele aan een ander over te dragen of door een derde 

in onderaanneming te laten uitvoeren dan na schriftelijke goedkeuring door RGS. Opdrachtnemer blijft bij verdere onderaanneming 

jegens RGS verantwoordelijk voor het door hem uitbestede werk. In overeenkomsten met derden door wie opdrachtnemer met 

toestemming van RGS (een gedeelte van) de door RGS verstrekte opdracht laat uitvoeren of van wie opdrachtnemer 

arbeidskrachten inleent, dienen deze Algemene Voorwaarden door opdrachtnemer van overeenkomstige toepassing te worden 

verklaard. 

3. Alle aanwijzingen die opdrachtnemer door RGS ter zake van de uitvoering van de opdracht worden verstrekt, dienen zonder enig 

voorbehoud te worden opgevolgd. 

4. Opdrachtnemer dient volledige medewerking aan het kwaliteitsbeheersingssysteem van RGS te verlenen. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid; Verzekering 

1. RGS heeft jegens opdrachtnemer recht op vergoeding van alle schade, van welke aard ook, met inbegrip van bedrijfsschade, die 

het gevolg is van gebreken in de door opdrachtnemer geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden of van enige andere 

tekortkoming die aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de eventueel aan RGS door de 

opdrachtgever of een wettelijke instantie opgelegde boete(s) in verband met een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in 

de uitvoering van de opdracht.  

2. Voorts is opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten van werknemers van opdrachtnemer en/of de 

door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen. Van alle vorderingen van derden die tegen RGS mochten worden ingesteld in 

verband met fouten van deze werknemers en/of de ingeschakelde hulppersonen, waaronder vorderingen van de opdrachtgever van 

RGS, zal RGS door opdrachtnemer worden gevrijwaard.  

3. Voor eigen rekening dient opdrachtnemer zorg te dragen voor een verzekering die de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid 

van opdrachtnemer dekt voor schade, die bij of in verband met de uitvoering van de opdracht mocht ontstaan. Op eerste verzoek van 

RGS zal opdrachtnemer aan RGS inzage in de polis en de polisvoorwaarden verlenen dan wel RGS een exemplaar of afschrift van 

het verzekeringscertificaat verstrekken. In geval van medeverzekering onder de Construction All Risks polis van RGS of onder die 

van de opdrachtgever van RGS, is opdrachtnemer uitsluitend verzekerd voor schade aan zijn aandeel in het werk of de voor dat 

aandeel bestemde materialen alsmede voor schade aan zaken die opdrachtnemer ter uitvoering van zijn aandeel in het werk in 

bewerking heeft, indien en voor zover opdrachtnemer zelf niet verzekerd is of zou zijn geweest indien de dekking onder de 

Construction All Risks polis van RGS dan wel die van de opdrachtgever niet had bestaan, een en ander onder terzijdestelling van 

wat te dezer zake in het toepasselijk bestek is bepaald of anderszins met de opdrachtgever van RGS is overeengekomen. Een 

eventueel eigen risico komt voor rekening van opdrachtnemer. De dekking onder de Construction All Risks polis van RGS dan wel 

die van de opdrachtgever omvat nimmer het risico van beschadiging of verlies van gereedschap of ander materieel dat eigendom is 

van (of gehuurd door) opdrachtnemer, en evenmin dat van beschadiging of verlies van eigendommen van de werknemers van 

opdrachtnemer. Het eigen risico blijft te allen tijde voor rekening van opdrachtnemer. Door opdrachtnemer aan derden toegebrachte 

schade is te allen tijden voor rekening van opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart RGS hiertoe voor aanspraken van derden en 

draagt zorg voor een terzake voldoende verzekering. Schade door derden aan opdrachtnemer berokkend, dient opdrachtnemer zelf 

rechtstreeks op deze derden te verhalen. 

4. De aansprakelijkheid voor motorrijtuigen die op de bouwplaats worden gebruikt, dient te zijn gedekt door een verzekering, die 

beantwoordt aan de eisen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. 

5. De opdrachtnemer vrijwaart RGS tegen alle eventuele boetes die RGS en haar opdrachtgever(s) op grond van de wet arbeid 

vreemdelingen en/of de wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van een ieder die op de 

bouw meewerkt aan de totstandkoming van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk. 

6. Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van eisen en voorschriften van milieuwetgeving, Arbo-

wetgeving, de inspectie SZW en alle andere vigerende wet- en regelgeving. Voor zover opdrachtnemer hiermee in strijd handelt en 

RGS of haar opdrachtgever hierdoor boetes krijgt, dient opdrachtnemer RGS en haar opdrachtgever(s) van die boetes te vrijwaren. 

7. Voor zover van toepassing vrijwaart opdrachtnemer RGS en haar opdrachtgever voor aanspraken en boetes van de 

bedrijfsvereniging of de ontvanger der rijksbelastingen in verband met de betaling door de opdrachtnemer of diens onderaannemers 



 

van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen, die zij verschuldigd worden in verband met dit 

werk. 

8. Tenzij er aan de zijde van RGS sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, geldt voor wat betreft aansprakelijkheid van RGS 

het volgende.  

8.1 Voor zover RGS in het kader van de uitvoering van de opdracht  aansprakelijk is jegens opdrachtnemer terzake enigerlei door 

opdrachtnemer geleden schade, reikt de aansprakelijkheid niet verder dan de directe schade. RGS is nimmer aansprakelijk voor 

indirecte schade waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van opdrachtnemer.  

8.2 De aansprakelijkheid van RGS is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van een door of (mede) 

ten behoeven van RGS gesloten aansprakelijkheids- of CAR-verzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het 

eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Op eerste verzoek worden over de dekking 

onder deze verzekeringen inlichtingen verstrekt. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde 

verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de aanneemsom (exclusief btw). 

Artikel 11 Betaling, facturering, aan te leveren gegevens 

1. betaling geschiedt zoals weergegeven in bijgevoegde termijnstaat en onze akkoordbevinding van de in deze overeenkomst 

genoemde werkzaamheden. Betaling vindt plaats 60 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

Facturen dienen digitaal te worden aangeleverd en te voldoen aan de eisen van de WKA, zoals in ieder geval het contractnummer, 

mandagenregister en een originele door de uitvoerder van RGS ondertekende uitvoeringsbon. Ook dient het projectnummer op de 

factuur te zijn vermeld. Facturen die niet aan deze eisen voldoen worden niet in behandeling genomen. Alvorens RGS tot 

eindafrekening overgaat, dient opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen voldaan te hebben.  

2. De medewerkers van opdrachtnemer dienen zich te kunnen legitimeren volgens de geldende legitimatieplicht. Voordat de 

medewerkers van opdrachtnemer zich op de bouwplaats/werkterrein/project begeven, dient er een kopie van een geldig 

legitimatiebewijs bij de uitvoerder RGS te worden afgegeven. 

3. Opdrachtnemer dient in ieder geval ervoor zorg te dragen dat de navolgende stukken voor aanvang van de werkzaamheden in 

bezit van RGS te zijn: 

- De G-rekening overeenkomst; 
- Een geldige verklaring betalingsgedrag loonheffingen (niet ouder dan drie (3) maanden); 
- Een uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie (3) maanden); 
- LB- en OB nummer; 
- Een kopie van het certificaat SC-530 van opdrachtnemer; 
- Van in te zetten werknemers van opdrachtnemer van iedere werknemer: 
- • de naam-, adres- en woonplaatsgegevens 
- • de geboortedatum 
- • het burgerservicenummer/sofinummer 
- • een kopie van het identiteitsbewijs 
- Een kopie van de keuring van in te zetten machines/materieel. 
 

Artikel 12 Garanties 

1. Door opdrachtnemer wordt gegarandeerd dat de verstrekte opdracht door opdrachtnemer zal worden uitgevoerd naar de eisen 

van goed en deugdelijk werk in overeenstemming met de bepalingen van de opdracht en die van het toepasselijke bestek, en verder 

met inachtneming van alle andere toepasselijke eisen, normen en voorschriften 

2. Alle door RGS geconstateerde gebreken zullen door opdrachtnemer op eerste aanzegging voor eigen rekening moeten worden 

hersteld. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen te dezer zake niet nakomt, is RGS gerechtigd zonder enige verdere aanmaning 

herstel dan wel vervanging op kosten van opdrachtnemer te laten uitvoeren door een derde. In geval van herstel of vervanging gaat 

de garantietermijn niet eerder in dan nadat herstel dan wel vervanging heeft plaatsgehad.  

3. De ingevolge onze opdracht of het bestek vereiste documenten, garantieverklaringen, eindinspecties of asbestvrijgaves enz. 

dienen aan RGS te worden overhandigd bij de oplevering van het werk. RGS heeft het recht iedere betaling van (termijnen van) de 

met opdrachtnemer overeengekomen prijs of aanneemsom en alles wat RGS uit welken hoofde ook verder aan opdrachtnemer 

verschuldigd mocht zijn op te schorten, totdat opdrachtnemer aan zijn verplichtingen te dezer zake heeft voldaan. 

Artikel 13 Veiligheid 

1. Opdrachtnemer verplicht zich ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of de door hem ingeschakelde hulppersonen op de 

bouwplaats te allen tijde werken met inachtneming van een veiligheidsbeheerssysteem, dat is gecertificeerd op de voet van de 

Veiligheids Checklist Aannemers of een naar het oordeel van RGS gelijkwaardige regeling. 



 

2. In geval van uitzending of detachering van werknemers dient u te beschikken over een VCU-certificaat (Veiligheids Checklist 

Uitzend- en Detacheringsbureaus). 

3. Het veiligheids- en gezondheidsplan dat ten aanzien van het werk zal worden opgesteld op grond van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit en aanverwante regelgeving, zal door opdrachtnemer zonder enig voorbehoud worden nageleefd, en 

opdrachtnemer zal zonder enige bijbetaling te kunnen vorderen, gehouden zijn alle aanwijzingen op te volgen die aan 

opdrachtnemer mochten worden gegeven door de coördinator die met het toezicht op de naleving van het plan is belast.  

4. Indien door opdrachtnemer op grond van de Arbeidsomstandighedenbesluit eveneens een veiligheids- en gezondheidsplan dient 

te worden opgesteld, dient dit zoveel mogelijk aan te sluiten op het veiligheids- en gezondheidsplan van RGS, doch dient in geen 

geval daarmee in strijd te zijn. Voor aanvang van de werkzaamheden van opdrachtnemer dient opdrachtnemer zijn veiligheids- en 

gezondheidsplan aan RGS ter beoordeling voor te leggen. 

5. BEPALINGEN OPNEMEN OVER CERTIFACTEN SANERINGEN 

Artikel 14 Materieel 

1. Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, dient opdrachtnemer zorg te dragen voor al het voor de uitvoering noodzakelijke 

gereedschap en ander materieel. Opdrachtnemer is gehouden aan te tonen dat al zijn gereedschap en ander materieel in goede 

staat van onderhoud verkeert, en voldoet aan alle toepasselijke veiligheidseisen. Voor dat doel dienen keurings-certificaten of 

vergelijkbare documenten ter inzage op de bouwplaats aanwezig te zijn. Het gebruik van of de aanwezigheid op de bouwplaats van 

gereedschap of ander materieel dat niet aan alle eisen voldoet is verboden. In een dergelijk geval dient opdrachtnemer voor eigen 

rekening voor vervanging zorg te dragen. Afgekeurd of defect gereedschap of materieel dient als zodanig te worden gemerkt en 

direct van de bouwplaats te worden verwijderd. Tevens zal opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor alle schade of kosten, van welke 

aard ook, die het gevolg zijn van het gebruik van gereedschap of ander materieel dat niet aan de eisen voldoet.  

2. RGS is niet gehouden gereedschappen, materieel of andere eigendommen van opdrachtnemer of die van de werknemers van 

opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde hulppersonen te bewaken of te verzekeren. RGS is niet aansprakelijk voor 

beschadiging of verlies.  

3. Het voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijke horizontaal en verticaal transport dient door opdrachtnemer voor eigen 

rekening en risico te worden uitgevoerd, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.  

4. Het materieel dat door RGS aan opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, blijft te allen tijde eigendom van RGS. Na de 

uitvoering van de opdracht dient opdrachtnemer al het materieel dat RGS in eigendom toebehoort onverwijld in goede staat aan 

RGS terug te geven. 

Artikel 15 Zekerheid, opschorting, verrekening, cessieverbod, retentierecht 

1. RGS heeft het recht om voor rekening van opdrachtnemer een zekerheidsstelling te vragen om de nakoming van de verplichtingen 

van opdrachtnemer zeker te stellen 

2. RGS heeft het recht betalingen op te schorten indien opdrachtnemer een of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst 

en/of onderhavige voorwaarden niet nakomt of dreigt niet na te komen. 

3. Indien zich het geval voordoet dat opdrachtnemer niet in staat is te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen jegens een derde aan 

wie opdrachtnemer de door RGS verstrekte opdracht in zijn geheel of voor een gedeelte laat uitvoeren, is RGS gerechtigd de door 

RGS verschuldigde betalingen rechtstreeks te voldoen aan de betrokken derde. In een dergelijk geval zal RGS alle betalingen die 

RGS voor rekening van opdrachtnemer heeft gedaan, kunnen verrekenen met alle betalingen die RGS aan opdrachtnemer 

verschuldigd mocht zijn of worden. 

4. Door betaling van (onderdelen) van de werkzaamheden doet RGS geen afstand van haar rechten voortvloeiende uit de 

overeenkomst en/of deze voorwaarden en ontslaat opdrachtnemer niet van enige verplichting en/of aansprakelijkheid. RGS heeft het 

recht factuurbedragen te verminderen met bedragen die opdrachtnemer aan RGS verschuldigd is. 

5. Tevens wordt door opdrachtnemer aanvaard dat alle andere vennootschappen en rechtspersonen die met RGS in dezelfde groep 

zijn verbonden als hoofdelijk medeschuldeiser gerechtigd zijn tot alles wat RGS van opdrachtnemer te vorderen heeft, zodat met 

alles wat RGS van opdrachtnemer te vorderen heeft ook alle bedragen zullen kunnen worden verrekend die opdrachtnemer van die 

andere vennootschappen of rechtspersonen te vorderen heeft.  

6. Op termijnbetalingen kan opdrachtnemer uitsluitend aanspraak maken, indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is bedongen. 

Alle betalingen zullen als voorschot op de eindafrekening worden beschouwd. Zolang de door opdrachtnemer uitgevoerde 

werkzaamheden nog niet door RGS, de directie of de opdrachtgever van het werk zijn goedgekeurd of opdrachtnemer anderszins 

nog niet al zijn verplichtingen heeft voldaan, zal geen enkele betaling plaatsvinden.  



 

7. Het is opdrachtnemer verboden de vorderingen op RGS aan derden te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in 

eigendom over te dragen. 

8. Opdrachtnemer doet afstand van het hem eventueel toekomend retentierecht. In geval opdrachtnemer op zijn beurt eveneens het 

werk of een deel daarvan in onderaanneming aan een derde opdraagt, verplicht opdrachtnemer zich om zijn onderaannemer deze 

bepaling eveneens op te leggen. 

Artikel 16 Opzegging 

1. RGS heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling, 

per post/fax of email, aan opdrachtnemer. Onmiddellijk na ontvangst van deze schriftelijke mededeling, of op het daarin genoemde 

tijdstip, staakt de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst. RGS en opdrachtnemer zullen overleg plegen over de 

gevolgen van de opzegging. De opzegvergoeding zal niet meer bedragen dan de aantoonbaar door opdrachtnemer gemaakte 

noodzakelijke kosten.  

Artikel 17 Vervanging; ontbinding 

1. Indien RGS van oordeel is, dat de uitvoering van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zodanig geschiedt, dat er 

vertraging ontstaat of dreigt te ontstaan, is RGS bevoegd de verdere uitvoering daarvan zelf of door een ander te doen verrichten, 

zulks na aanmaning door RGS. Indien opdrachtnemer na aanmaning door RGS nalatig blijft de voortgang van de werkzaamheden 

binnen de bij aanmaning gestelde termijn op afdoende wijze te bespoedigen en/of deze naar de eis te voltooien, heeft RGS, 

onverminderd het recht van RGS op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, het recht de verdere uitvoering 

daarvan zelf of door een ander te doen verrichten. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtnemer. 

2. Indien  opdrachtnemer één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, beëindiging van de bedrijfsuitoefening, liquidatie of 

overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de opdrachtnemer, dan wel de overeenkomst tussen RGS en haar 

opdrachtgever van het werk om enige reden wordt ontbonden, heeft RGS het recht de overeenkomst zonder nadere 

ingebrekestelling buitengerechtelijke geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, 

onverminderd eventuele aan RGS verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en het 

recht om verplichtingen van RGS uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Als dan is RGS ook gerechtigd de 

overeenkomst (verder) te laten uitvoeren door derden en de daarmee gepaard gaande (extra) kosten op de opdrachtnemer te 

verhalen. 

Artikel 18 Reclame en publicatie 

1. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen te doen op of om de bouwplaats en of publicaties te plegen, waaronder 

mede begrepen publicaties via social media, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RGS. 

Artikel 19 Geheimhouding 

1. Ten aanzien van alle gegevens en andere aangelegenheden het werk dan wel RGS betreffende waarvan opdrachtnemer het 

vertrouwelijke karakter kende of had moeten begrijpen, zal opdrachtnemer volstrekte geheimhouding inachtnemen. 

Artikel 20 Nietigheid 

1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de 

geldigheid- en toepasselijkheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich alsdan in onderling overleg een zodanige 

regeling te treffen als nodig is om de strekking van de onverbindende bepaling zoveel mogelijk te benaderen.  

Artikel 21 Toepasselijk recht; Geschillen 

1. Op de door RGS verstrekte opdracht, aan RGS aangeboden offerte, met RGS gesloten overeenkomst en algemene voorwaarden 

van RGS, is Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van onze opdracht of van deze Algemene Voorwaarden in strijd 

mocht zijn met dwingend recht, is die bepaling onverbindend, maar blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.  

2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verbandhoudend met de overeenkomst zullen, naar de keuze van de opdrachtgever, worden 

voorgelegd aan de rechter in arrondissement Overijssel, locatie Almelo, danwel aan de Raad van Arbitrage voor de bouw, 

overeenkomstig de regels beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor het tot 

stand komen van de overeenkomst luiden. 


