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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VINCI ENERGIES (2021)  

 

I  ALGEMEEN DEEL 

 

Deze Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel en uit aanvullende 

bepalingen. Bij strijdigheid tussen het algemeen deel en de aanvullende 

bepalingen, prevaleren de aanvullende bepalingen.  

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

 

In deze Inkoopvoorwaarden hebben de woorden geschreven met een 

hoofdletter de betekenis zoals hieronder is opgenomen. In deze 

Inkoopvoorwaarden wordt, tenzij uit de context anders blijkt, met verwijzing 

naar het enkelvoud ook verwijzing naar het meervoud bedoeld en vice versa.  

 

Aanvraag Een uitnodiging van VINCI Energies aan een 

potentiële Opdrachtnemer tot het uitbrengen 

van een Offerte. 

Acceptatie  De Schriftelijke goedkeuring en aanvaarding 

door VINCI Energies van (onderdelen van) de 

Goederen, Diensten en/of Werken, al dan niet 

door middel van een acceptatieprocedure. 

Acceptatieprocedure   De in de Overeenkomst vastgelegde (test-

)procedure waarmee VINCI Energies kan 

beoordelen of de Goederen, Diensten en/of 

Werken voldoen aan de overeengekomen 

Specificaties en geen Gebreken bevatten 

opdat al dan niet kan worden overgegaan tot 

Acceptatie. 

Arbeidskracht Een medeweker van Opdrachtnemer die aan 

VINCI Energies ter beschikking wordt gesteld 

om onder leiding en toezicht van VINCI 

Energies werkzaamheden te verrichten. 

Broncode Het geheel van programma-instructies in hun 

oorspronkelijke programmeertaal bedoeld voor 

uitvoering door een computer, in een zodanige 

vorm dat een programmeur die beschikt over 

kennis en ervaring van de gebruikte 

programmeerwijze en techniek, daarmee de 

programmatuur kan wijzigen. 

Cloud Dienst Verzamelnaam van diensten die via een 

internet- of datanetwerkverbinding ‘As a 

Service’ worden aangeboden door 

Opdrachtnemer aan VINCI Energies, zoals 

onder andere SaaS, IaaS, PaaS.  

Diensten 

 

De door Opdrachtnemer uit te voeren 

activiteiten en/of werkzaamheden inclusief het 

opstellen c.q. leveren van Documentatie, zoals 

softwareontwikkeling, advisering, (technische) 

installatie, implementatie, inbedrijfstelling, 

ondersteuning, Cloud Diensten, opleiding, 

detachering, Onderhoud en/of Support, niet 

zijnde de levering van Goederen of Werken.  

Documentatie  De beschrijving van de Goederen, Diensten 

en/of Werken en de eigenschappen daarvan al 

dan niet specifiek bestemd voor de installatie, 

implementatie, het gebruik, het beheer en/of 

het Onderhoud daarvan. 

Escrow Het in bewaring geven van (een kopie van) de 

Broncode bij een onafhankelijke derde opdat 

VINCI Energies de Broncode, bij het in 

vervulling gaan van een of meer voorwaarden 

bepaald in een escrowovereenkomst, 

eigenmachtig kan (laten) gebruiken voor het 

herstellen van fouten en anderszins 

onderhouden en beheren van de 

Standaardsoftware. 

Gebreken Het niet c.q. niet volledig voldoen aan de 

tussen VINCI Energies en Opdrachtnemer 

overeengekomen functionele en/of technische 

specificaties dan wel het anderszins niet c.q. 

niet in voldoende mate voldoen aan de 

Overeenkomst.  

Goederen Zaken en vermogensrechten, waaronder 

begrepen Licenties en Software, gas, water en 

elektriciteit, alsmede alle daarbij behorende 

Documentatie en andere daaraan dienstige 

hulpmiddelen. 

Inkooporder 

(Purchase Order) 

Iedere Schriftelijke opdracht van VINCI 

Energies aan Opdrachtnemer tot het leveren 

van de Goederen, Diensten en/of Werken, 

waarop deze Inkoopvoorwaarden van 

toepassing zijn. Een Inkooporder kan worden 

geplaatst onder een Raamovereenkomst of er 

kan een zelfstandige Inkooporder, waaronder 

bestellingen, worden geplaatst waarop deze 

Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn. 

Inkoopvoorwaarden Deze algemene inkoopvoorwaarden van 

VINCI Energies (versie 2021). 

Klant  De opdrachtgever van VINCI Energies. 

Licentie Het recht op grond waarvan VINCI Energies 

bevoegd is tot het installeren en/of gebruiken 

van Standaardsoftware overeenkomstig het 

gewenste gebruik met inbegrip van alle 

daarvoor redelijkerwijs noodzakelijke al dan 

niet tijdelijke verveelvoudigingen en 

openbaarmakingen. 

Maatwerksoftware Programmatuur die specifiek ten behoeve van 

VINCI Energies is ontwikkeld dan wel 

aanpassingen in Standaardsoftware specifiek 

ten behoeve van VINCI Energies en in 

eigendom toebehoort aan VINCI Energies. 

Offerte  Het Schriftelijke aanbod van Opdrachtnemer 

om tegen een bepaalde prijs Goederen, 

Diensten en/of Werken aan VINCI Energies te 

leveren. 

Onderhoud  

 

Het door Opdrachtnemer uitvoeren van 

werkzaamheden gericht op het in stand 

houden, het herstellen en/of verbeteren van de 

Goederen, Diensten en/of Werken.  

Opdrachtnemer Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon 

met wie VINCI Energies een Overeenkomst 

voor levering van Goederen, Diensten en/of 

Werken heeft gesloten. 

Oplevering 

 

Het aanbieden van (onderdelen) van de 

Goederen, Diensten en/of Werken ter 

Acceptatie.   

Overeenkomst De tussen VINCI Energies en Opdrachtnemer 

Schriftelijk overeengekomen afspraken, zoals 

een overeenkomst, Raamovereenkomst en/of 

een Inkooporder waarop deze 

Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn. 

Partij VINCI Energies en Opdrachtnemer ieder 

afzonderlijk en/of gezamenlijk aangeduid. 

Personeel  De door Opdrachtnemer betrokken 

medewerkers bij de uitvoering van de 

Overeenkomst, onder wie medewerkers van 

onderaannemers en Arbeidskrachten mede 

worden verstaan. 

Raamovereenkomst  De overkoepelende overeenkomst van VINCI 

Energies met Opdrachtnemer waarin de 
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afspraken zijn vastgelegd voor het leveren van 

Goederen, Diensten en/of Werken en op basis 

waarvan Opdrachten worden gegeven. 

Service Level 

Agreement (SLA) 

De overeenkomst waarin ten aanzien van 

Onderhoud en andere overeengekomen 

vormen van Diensten specifieke en/of 

technische eisen zijn opgenomen. 

Schriftelijk Communicatie per brief, per e-mail of per fax, 

mits de identiteit van de afzender en de 

integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. 

Onder Schriftelijk wordt expliciet niet verstaan 

berichtgeving, zoals via social media, sms en 

WhatsApp. 

Software Het geheel van door Opdrachtnemer aan 

VINCI Energies te leveren Standaardsoftware 

en/of Maatwerksoftware, inclusief 

Documentatie, Upgrades, Updates, 

uitbreidingen, wijzigingen en verbeteringen 

daarvan.  

Specificaties  Alle technische en functionele eigenschappen 

van de Goederen, Diensten en/of Werken die 

zijn vervat in de Documentatie en/of in een 

ander door VINCI Energies opgesteld of 

geaccordeerd document. 

Standaardsoftware  Voor algemeen gebruik ontwikkelde 

programmatuur die niet exclusief aan VINCI 

Energies beschikbaar wordt gesteld. 

Support Gebruikersondersteuning. 

Update Een opvolgende versie van de Software en/of 

hardware waarin Gebreken zijn hersteld en/of 

de werking van de Software en/of hardware 

anderszins is verbeterd.  

Upgrade Een opvolgende versie van de Software en/of 

hardware met in overwegende mate nieuwe 

en/of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet 

onder een andere naam uitgebracht.  

VINCI Energies 

 

 

VINCI Energies Netherlands B.V. dan wel 

iedere dochteronderneming en iedere andere 

onderneming die overeenkomstig het 

bepaalde in de artikelen 2:24a t/m 2:24c 

Burgerlijk Wetboek aan VINCI Energies 

Netherlands B.V. is verbonden en deze 

Inkoopvoorwaarden hanteert.  

Werken Werkzaamheden, inclusief Documentatie, die 

Opdrachtnemer voor of ten behoeve van 

VINCI Energies verricht op basis van de 

overeenkomst van aanneming van werk, niet 

zijnde de levering van Goederen of Diensten. 

Werkdagen  Kalenderdagen, niet zijnde zaterdagen, 

zondagen en algemeen erkende Nederlandse 

feestdagen. 

ZZP Zelfstandige Zonder Personeel 

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN 

2.1 Afwijking van deze Inkoopvoorwaarden is slechts mogelijk indien een 

daartoe bevoegde vertegenwoordiger van VINCI Energies deze 

afwijking Schriftelijk heeft aanvaard.  

2.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden 

geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigd of onverbindend is/zijn, blijven 

de overige bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden onverminderd 

van kracht. VINCI Energies en Opdrachtnemer verbinden zich de 

nietige, vernietigde of niet-verbindende bepalingen te vervangen door 

bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk - gelet op 

het doel en de strekking van de Overeenkomst - afwijken van nietige, 

vernietigde of niet-verbindende bepalingen. 

2.3 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Inkoopvoorwaarden 

en het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de 

Overeenkomst boven het bepaalde in de Inkoopvoorwaarden.  

2.4 Zijn deze Inkoopvoorwaarden zowel in het Nederlands als in het 

Engels opgesteld, dan is, ingeval van enig geschil over inhoud en/of 

strekking van deze Inkoopvoorwaarden, de Nederlandse tekst 

bindend. 

ARTIKEL 3 CODES EN GUIDELINES VINCI ENERGIES 

Op alle Aanvragen en/of Overeenkomsten zijn van toepassing de VINCI 

Leveranciers Global Performance Commitment alsmede de VINCI Ethische 

en Gedragscode en de VINCI Gedragscode tegen Corruptie. Deze 

documenten zijn raadpleegbaar op de website van VINCI Energies 

(www.vinci-energies.nl). Door het reageren op een Aanvraag, het aanvaarden 

c.q. uitvoeren van een Inkooporder en/of het sluiten van een Overeenkomst 

verklaart Opdrachtnemer zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van 

de hiervoor genoemde codes en guidelines.  

ARTIKEL 4 OFFERTE EN AANVAARDING 

4.1 Een Aanvraag voor een Offerte of een andere uitnodiging tot het doen 

van een aanbod bindt VINCI Energies niet, maar is slechts een 

uitnodiging tot het uitbrengen van een Offerte.  

4.2 In de Aanvraag staan de voorwaarden voor het uitbrengen van een 

Offerte. Indien deze voorwaarden ontbreken, zal Opdrachtnemer zijn 

Offerte uitbrengen, waarbij wordt aangegeven dat de Goederen, 

Diensten en/of Werken worden geleverd voor een vaste totaalprijs, 

een vaste verrekenprijs of een variant hiervan binnen de voor de (af-

)levering gestelde termijn. De Offerte is onherroepelijk en blijft 

tenminste negentig (90) kalenderdagen geldig. Eventuele kosten 

verbonden aan het uitbrengen van een Offerte zijn voor rekening van 

Opdrachtnemer.  

4.3 Indien sprake is van onvolledigheid, kennelijke fouten in of 

tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de Aanvraag voor een 

Offerte, dient Opdrachtnemer alvorens een Offerte uit te brengen, dit 

direct Schriftelijk te melden aan VINCI Energies. Opdrachtnemer dient, 

indien er sprake is van kennelijke fouten, onvolledigheid van of 

tegenstrijdigheid in de Overeenkomst, VINCI Energies hierover direct 

Schriftelijk te informeren voordat Opdrachtnemer overgaat tot 

uitvoering van de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer niet voldoet 

aan een van bovengenoemde zorgplicht(en) en/of 

waarschuwingsverplichting(en), is Opdrachtnemer aansprakelijk voor 

alle hieruit voortvloeiende schade en kosten. 

4.4 VINCI Energies is niet verplicht een Inkooporder te verstrekken. 

Onderhandelingen kunnen door VINCI Energies steeds zonder opgave 

van redenen en zonder enige verplichting tot vergoeding van schade 

en kosten worden beëindigd. Daarnaast is VINCI Energies niet 

verplicht om informatie te geven over de reden van het al dan niet 

verstrekken van een Inkooporder. Alle door VINCI Energies aan 

Opdrachtnemer verstrekte informatie dient, indien er geen 

Overeenkomst tot stand komt, door Opdrachtnemer te worden 

vernietigd. 

4.5 Indien Opdrachtnemer met de uitvoering van de Overeenkomst begint 

zonder Inkooporder, doet hij dit voor eigen rekening en risico. 

4.6 VINCI Energies heeft het recht wijzigingen in en/of aanvullingen op de 

Aanvraag door te voeren. In dat geval komt de Overeenkomst tussen 

Partijen tot stand op het moment waarop VINCI Energies een 

Inkooporder aan Opdrachtnemer verstrekt. 

4.7 Indien Opdrachtnemer aan VINCI Energies een orderbevestiging 

stuurt die afwijkt van de Inkooporder, is VINCI Energies hieraan 

slechts gebonden voor zover de bevoegde vertegenwoordiger van 

VINCI Energies zich Schriftelijk akkoord heeft verklaard met de 

betreffende afwijking(en).  

4.8 Zolang Opdrachtnemer nog niet met de uitvoering van de 

Overeenkomst is begonnen, heeft VINCI Energies het recht de 

Overeenkomst op elk moment kosteloos op te zeggen.  

4.9 In het geval Opdrachtnemer bestaat uit meerdere natuurlijke personen 

en/of rechtspersonen of indien de Overeenkomst met twee of meer 

Opdrachtnemers wordt gesloten, is ieder van hen jegens VINCI 

Energies hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.  

4.10 Indien VINCI Energies Goederen, Diensten en/of Werken van 

Opdrachtnemer betrekt met het oog op een overeenkomst met haar 

Klant wordt de Overeenkomst met Opdrachtnemer gesloten onder de 

opschortende voorwaarden dat de overeenkomst tussen VINCI 

Energies en de Klant tot stand komt, dat VINCI Energies toestemming 
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van de Klant krijgt om Opdrachtnemer in te schakelen voor de levering 

van Goederen, Diensten en/of Werken en de overeenkomst met de 

Klant daadwerkelijk tot uitvoering komt.  

4.11 Indien VINCI Energies Goederen, Diensten en/of Werken van 

Opdrachtnemer betrekt met het oog op een overeenkomst met haar 

Klant, verklaart Opdrachtnemer zich op eerste verzoek van VINCI 

Energies bereid om door VINCI Energies noodzakelijk geachte 

afwijkingen overeen te komen, zodat de alsdan met Opdrachtnemer 

overeengekomen (inkoop-)voorwaarden naar aard en inhoud in 

overeenstemming zijn met de overeenkomst die VINCI Energies met 

de Klant sluit.   

4.12 Opdrachtnemer wordt geacht deze Inkoopvoorwaarden integraal te 

hebben aanvaard op het moment dat er uitvoering wordt gegeven aan 

de Overeenkomst.  

ARTIKEL 5 WIJZIGINGEN, MEERWERK EN MINDERWERK 

5.1 VINCI Energies heeft op elk moment het recht te verlangen dat de 

omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Goederen, Diensten 

en/of Werken wordt gewijzigd.  

5.2 Van meer- c.q. minderwerk kan alleen sprake zijn voor zover VINCI 

Energies hiertoe vooraf een Inkooporder heeft verstrekt. Bij 

minderwerk zal de prijs voor de te leveren Goederen, Diensten en/of 

Werken naar rato worden verlaagd. 

5.3 Op Opdrachtnemer rust de verplichting om noodzakelijke wijzigingen, 

verbeteringen en/of innovaties Schriftelijk voorafgaand aan de 

uitvoering daarvan aan VINCI Energies te melden. 

5.4 Als een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft 

voor de overeengekomen prijs en/of de termijn voor (Op-)levering, is 

Opdrachtnemer verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, 

VINCI Energies hierover zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen 

vijf (5) kalenderdagen na in kennis te zijn gesteld van de verlangde 

wijziging, Schriftelijk te informeren bij gebreke waarvan 

Opdrachtnemer dient na te komen zonder wijziging van prijs en/of 

((op-)leverings-)termijn.  

5.5 Indien deze gevolgen voor de prijs en/of ((op-)leverings-)termijn naar 

het oordeel van VINCI Energies onredelijk is c.q. zijn, heeft VINCI 

Energies het recht ongewijzigde dan wel voor haar aanvaardbare 

gewijzigde Goederen, Diensten en/of Werken te verlangen of de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang te (laten) ontbinden. 

Ontbinding op grond van dit lid geeft Opdrachtnemer geen recht op 

vergoeding van enige schade en/of kosten.  

5.6 Met betrekking tot wijzigingen in de Overeenkomst, zal de 

Opdrachtnemer daarbij dezelfde eenheidsprijzen en opslagen 

hanteren als reeds zijn opgenomen in de Overeenkomst, tenzij 

Partijen lagere eenheidsprijzen en opslagen voor meer- of minderwerk 

overeenkomen of zijn overeengekomen. 

5.7 Indien sprake is van een wijziging, blijven de overige, niet gewijzigde 

bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. 

5.8 Opdrachtnemer mag slechts na Schriftelijke goedkeuring van VINCI 

Energies wijzigingen in de omvang, de samenstelling en/of 

hoedanigheid van te leveren Goederen, Diensten en/of Werken, de 

toebehoren en de betreffende verpakkingen aanbrengen of uitvoeren. 

Met het geven van goedkeuring aanvaardt VINCI Energies geen 

enkele aansprakelijkheid en/of risico betreffende de technische, 

constructieve en/of functionele deugdelijkheid van de te leveren 

Goederen, Diensten en/of Werken. 

5.9 Goederen, Diensten en/of Werken die voorafgaand aan het sluiten van 

de Overeenkomst door Opdrachtnemer hadden kunnen of moeten 

worden voorzien of die het gevolg zijn van een tekortkoming van 

Opdrachtnemer, zullen nooit in rekening kunnen worden gebracht bij 

VINCI Energies als meerwerk. 

5.10 Het in rekening brengen van het uitgevoerde meerwerk geschiedt 

zoveel mogelijk ineens bij de eerstvolgende factuur. Indien VINCI 

Energies Goederen, Diensten en/of Werken van Opdrachtnemer 

betrekt met het oog op een overeenkomst met haar Klant en er sprake 

is van meerwerk gelden de in de overeenkomst met de Klant van 

VINCI Energies vastgelegde afspraken.    

ARTIKEL 6 PRIJS 

6.1 Overeengekomen prijzen en/of tarieven zijn vast en bindend voor de 

looptijd van de Overeenkomst en zijn derhalve niet aan wijziging 

onderhevig. 

6.2 De overeengekomen prijzen en/of tarieven luiden in euro’s en zijn 

exclusief omzetbelasting (BTW), maar inclusief eventuele andere 

heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. 

6.3 De prijzen en/of tarieven omvatten alle kosten in verband met de 

nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer uit de 

Overeenkomst, met inbegrip van kosten zoals transport, verzekering, 

verpakking, terugname van verpakking en kosten van im- en export. 

ARTIKEL 7 PLANNING VAN GOEDEREN, DIENSTEN EN/OF WERKEN

  

7.1 Opdrachtnemer dient binnen vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de 

Inkooporder van VINCI Energies c.q. het sluiten van de Overeenkomst 

een gedetailleerde planning voor de uitvoering van de te leveren 

Goederen, Diensten en/of Werken bij VINCI Energies in te dienen. 

7.2 VINCI Energies zal de planning na ontvangst beoordelen. Na 

goedkeuring van de planning door VINCI Energies zal de planning 

onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. De goedkeuring van de 

planning laat de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de 

juistheid en/of haalbaarheid van de planning onverlet.  

ARTIKEL 8  (AF-)LEVERING EN UITVOERING VAN GOEDEREN, 

DIENSTEN EN/OF WERKEN  

8.1 Opdrachtnemer staat er voor in dat de te leveren Goederen, Diensten 

en/of Werken worden voorbereid, gepland, uitgevoerd en 

gerapporteerd overeenkomstig de door VINCI Energies gegeven 

instructies alsmede overeenkomstig de algemene eisen van 

vakmanschap en deskundigheid. 

8.2 (Af-)Levering inclusief lossen vindt plaats overeenkomstig de 

leveringsconditie Delivery Duty Paid (DDP) conform de op dat moment 

geldende Incoterms op de door VINCI Energies aangewezen locatie 

en overeengekomen leveringstijdstip of leveringstermijn.  

8.3 De Goederen dienen behoorlijk te zijn verpakt en gemerkt conform 

Europese en nationale regelgeving en eventuele aanvullende 

voorschriften van VINCI Energies.  

8.4 Opdrachtnemer maakt zoveel mogelijk aantoonbaar gebruik van 

duurzame verpakkingsmiddelen en draagt zorg voor een aantoonbaar 

milieuvriendelijke afvoer daarvan. 

8.5 Gedurende de uitvoering van de te leveren Goederen, Diensten en/of 

Werken dient Opdrachtnemer conform de in de Overeenkomst 

opgenomen periode en indien daarin geen periode is 

overeengekomen, in ieder geval maandelijks een Schriftelijke 

voortgangsrapportage te verstrekken. Opdrachtnemer dient VINCI 

Energies voortdurend Schriftelijk op de hoogte te houden van het al 

dan niet behalen van de in de planning opgenomen termijnen. 

8.6 Indien Opdrachtnemer weet of voorziet dat de uitvoering van de te 

leveren Goederen, Diensten en/of Werken niet volgens de planning 

verlopen of zullen verlopen, is Opdrachtnemer verplicht VINCI 

Energies tijdig, adequaat en Schriftelijk te informeren over een 

mogelijke overschrijding van het leveringstijdstip en/of de 

leveringstermijn. Opdrachtnemer dient op eigen initiatief aan VINCI 

Energies voorstellen te doen om een dergelijke overschrijding zoveel 

mogelijk te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit laat onverlet 

de eventuele aanspraken die VINCI Energies heeft ten gevolge van 

deze overschrijding krachtens deze Inkoopvoorwaarden, de 

Overeenkomst en/of wettelijke bepalingen. Indien VINCI Energies 

vermoedt dat Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet binnen de 

planning de te leveren Goederen, Diensten en/of Werken kan 

uitvoeren of in spoedeisende gevallen, heeft VINCI Energies het recht 

gebruik te maken van haar recht de uitvoering van de Overeenkomst 

voor rekening en risico van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk uit te 

besteden aan een derde (step-in recht). Het voorgaande ontslaat 

Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst 

inclusief zijn verplichting de door VINCI Energies geleden en te lijden 

schade te vergoeden. 

8.7 De overeengekomen termijnen met betrekking tot (delen van) door 

Opdrachtnemer te leveren Goederen, Diensten en/of Werken zijn vast 

en fataal. Opdrachtnemer is bij overschrijding van een van deze 

termijnen zonder ingebrekestelling in verzuim. 

8.8 Voor iedere kalenderdag dat de overeengekomen termijn wordt 

overschreden, heeft VINCI Energies het recht aan Opdrachtnemer een 

direct opeisbare boete op te leggen van 1% van de totale in de 

Overeenkomst vermelde prijs verschuldigd, waarbij een 

minimumbedrag per overtreding van € 1.000,- geldt. Hierbij geldt een 

maximumboete van in totaal 10% van de totale in de Overeenkomst 
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vermelde prijs. VINCI Energies behoudt zich alle rechten voor, 

waaronder het recht op vergoeding van de door haar geleden en nog 

te lijden schade.  

8.9 VINCI Energies is bevoegd de levering van Goederen uit te stellen. 

Opdrachtnemer zal bij levering van Goederen deze deugdelijk verpakt 

en herkenbaar bestemd voor VINCI Energies opslaan, beveiligen, 

verzekeren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in 

de kwaliteit van de Goederen te voorkomen.  

8.10 VINCI Energies is bevoegd de levering van Diensten en/of Werken 

voor een periode van minimaal zestig (60) kalenderdagen uit te stellen 

zonder enige schadeplichtigheid jegens Opdrachtnemer. 

8.11 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot het uitvoeren van deel(Op-

)leveringen, tenzij het uitvoeren van deel(Op-)leveringen uitdrukkelijk 

Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. 

8.12 Opdrachtnemer is verplicht, indien VINCI Energies dit wenst, een 

Schriftelijke productie- of uitvoeringsplanning te geven en/of 

medewerking te geven aan voortgangscontrole. 

8.13 De Levering geldt eerst als voltooid als de Overeenkomst in zijn 

geheel - conform de eisen vastgelegd in de Overeenkomst - tijdig en 

op de door VINCI Energies aangewezen plaats is (op-)geleverd en 

door VINCI Energies Schriftelijk is geaccepteerd. 

ARTIKEL 9 OPLEVERING EN ACCEPTATIE 

9.1 Opdrachtnemer voert de te leveren Goederen, Diensten en/of Werken 

uit op basis van een resultaatsverbintenis. 

9.2 VINCI Energies zal binnen redelijke termijn na Oplevering c.q. (af-

)levering van de Goederen, Diensten en/of Werken Opdrachtnemer 

informeren of sprake is van Acceptatie dan wel afkeuring.  

9.3 Indien in de Overeenkomst geen Acceptatieprocedure is opgenomen, 

geldt het volgende: 

a. de Goederen, Diensten en/of Werken worden na iedere 

Oplevering c.q. (af-)levering gecontroleerd op Gebreken aan de 

hand van een nader te bepalen acceptatieprocedure. Na 

afronding van die acceptatieprocedure zal VINCI Energies 

Opdrachtnemer Schriftelijk op de hoogte stellen van de al dan niet 

Acceptatie van de Goederen, Diensten en/of Werken. 

b. indien VINCI Energies haar Acceptatie onthoudt wegens 

geconstateerde en gerapporteerde Gebreken zal Opdrachtnemer 

bedoelde Gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf 

(5) Werkdagen, herstellen.  

c. na afloop van de onder b genoemde termijn zal Opdrachtnemer 

de aangepaste Goederen, Diensten en/of Werken opnieuw ter 

Acceptatie en/of (Op-)levering aan VINCI Energies (tweede 

acceptatieprocedure) voorleggen. VINCI Energies zal vervolgens 

de tweede acceptatieprocedure uitvoeren.  

9.4 De in artikel 9.3 genoemde en gehanteerde termijnen dienen te 

passen in de planning van de Overeenkomst en mogen niet ertoe 

leiden dat vertraging ontstaat. 

9.5 Indien tijdens de tweede acceptatieprocedure door VINCI Energies 

wederom Gebreken worden geconstateerd en aan Opdrachtnemer zijn 

gerapporteerd, heeft VINCI Energies het recht: 

a. de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder nadere 

ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden. Opdrachtnemer is in 

dat geval aansprakelijk voor de door VINCI Energies geleden en 

te lijden schade; of  

b. de Gebreken al dan niet door inschakeling van derden op kosten 

van Opdrachtnemer te herstellen; of 

c. onder overeen te komen voorwaarden de Goederen, Diensten 

en/of Werken voorwaardelijk te accepteren. Indien 

Opdrachtnemer niet tijdig aan de bij de voorwaardelijke acceptatie 

gestelde voorwaarden voldoet, geldt het bepaalde onder a van 

artikel 9.5. 

9.6 Indien er sprake is van Gebreken die niet binnen de overeengekomen 

planning kunnen worden opgelost, kunnen Partijen in gezamenlijk 

overleg besluiten dat Opdrachtnemer tijdelijk een acceptabele work-

around aanbrengt en/of in een later stadium hiervoor een acceptabele 

oplossing voor vindt. 

9.7 Van Acceptatie is geen sprake indien VINCI Energies enige factuur 

van Opdrachtnemer heeft voldaan, het bedrijfsmatig in gebruik nemen, 

in productie nemen of het implementeren van de Goederen, Diensten 

en/of Werken. 

9.8 Kleine Gebreken c.q. restpunten die niet in de weg staan aan de 

werking of het gebruik voor productieve doeleinden van de Goederen, 

Diensten en/of Werken, zullen geen grond voor niet-Acceptatie 

vormen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om 

dergelijke Gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijftien 

(15) kalenderdagen te herstellen.  

9.9 De dag waarop de Goederen, Diensten en/of Werken door VINCI 

Energies worden geaccepteerd, wordt aangemerkt als de dag van 

Acceptatie. 

9.10 Een door VINCI Energies verleende Acceptatie ontslaat 

Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. 

ARTIKEL 10 EIGENDOM EN RISICO 

10.1 De eigendom van de Goederen, Diensten en/of Werken, alsmede 

onderdelen van de Goederen, Diensten en/of Werken, gaan over op 

VINCI Energies op het moment van feitelijke (af-)levering of zoveel 

eerder als de juridische levering plaatsvindt.  

10.2 Opdrachtnemer garandeert dat de volledige en onbezwaarde 

eigendom van de Goederen, Diensten en/of Werken wordt 

overgedragen en dat deze vrij zijn van beslagen. 

10.3 Indien sprake is van uitstel van de te leveren Goederen, Diensten 

en/of Werken ingevolge artikel 8.9 of 8.10 gaat de eigendom van de 

Goederen, Diensten en/of Werken over op VINCI Energies op het 

moment dat de Goederen, Diensten en/of Werken bij of namens 

Opdrachtnemer worden opgeslagen. Opdrachtnemer is gehouden de 

Goederen, Diensten en/of Werken vrij van lasten en rechten voor 

VINCI Energies te houden, voldoende te verzekeren, alsmede ten 

behoeve van VINCI Energies afgezonderd en identificeerbaar op te 

slaan en te vrijwaren van verlies, beschadiging en uitoefening van 

rechten door derden. 

10.4 Indien VINCI Energies een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doet 

voor de Goederen, Diensten en/of Werken, verkrijgt VINCI Energies 

de eigendom van alle materialen, grondstoffen en halffabricaten die 

Opdrachtnemer gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst of 

daartoe bestemd, zulks tot de waarde van het vooruitbetaalde bedrag. 

Opdrachtnemer is gehouden bedoelde materialen, grondstoffen en/of 

halffabricaten vrij van lasten en rechten voor VINCI Energies te 

houden, voldoende te verzekeren, alsmede ten behoeve van VINCI 

Energies afgezonderd en identificeerbaar op te slaan en te vrijwaren 

van verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. 

10.5 Het risico (van onder andere verlies, diefstal, verduistering en/of 

beschadiging) van Goederen, Diensten, Werken, Documentatie, 

hulpmiddelen, databestanden, gegevens (codes, wachtwoorden, 

gebruikersnamen, etc.), etc., die in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst door Opdrachtnemer worden geleverd, vervaardigd of 

gebruikt, gaat over op VINCI Energies na Acceptatie daarvan door 

VINCI Energies.  

10.6 Indien VINCI Energies Goederen, Diensten en/of Werken aan 

Opdrachtnemer ter reparatie, ver- of bewerking geeft, is het risico van 

deze Goederen, Diensten en/of Werken voor rekening van 

Opdrachtnemer. De eigendom van deze Goederen, Diensten en/of 

Werken berust bij VINCI Energies. Opdrachtnemer zal deze 

Goederen, Diensten en/of Werken bewaren en wel afgescheiden van 

voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. 

Opdrachtnemer zal deze Goederen, Diensten en/of Werken merken 

als eigendom van VINCI Energies. Opdrachtnemer doet ten gunste 

van VINCI Energies afstand van zijn retentierecht op deze Goederen, 

Diensten en/of Werken.  

10.7 Op het moment dat Goederen van VINCI Energies zijn verwerkt in 

Goederen van Opdrachtnemer is sprake van een nieuw Goed, 

waarvan de eigendom aan VINCI Energies toebehoort.  

10.8 Indien VINCI Energies Goederen en/of Diensten al dan niet met 

toebehoren inruilt of retourneert, gaat het risico op deze Goederen 

en/of Diensten over op Opdrachtnemer op het moment dat de 

Goederen en/of Diensten in bezit zijn gesteld van (een transporteur 

van) Opdrachtnemer.  

10.9 De eigendom en het risico van de op grond van artikel 9 (Oplevering 

en acceptatie) afgekeurde Goederen, Diensten en/of Werken worden 

geacht bij Opdrachtnemer te zijn gebleven en nimmer op VINCI 

Energies te zijn overgegaan. 

ARTIKEL 11 DOOR VINCI ENERGIES TER BESCHIKKING GESTELDE 

DOCUMENTEN  

11.1 Opdrachtnemer dient specificaties, tekeningen en overige 

documentatie die hij ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst van VINCI Energies heeft ontvangen te controleren op 

volledigheid en juistheid.  
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11.2 Opdrachtnemer dient binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst 

onjuistheden en/of onvolledigheden in deze specificaties, tekeningen 

en overige documentatie Schriftelijk aan VINCI Energies kenbaar te 

maken bij gebreke waarvan hij zich in een later stadium niet meer op 

onjuistheid en/of onvolledigheid daarvan kan beroepen. 

ARTIKEL 12 FACTURATIE EN BETALING 

12.1 Opdrachtnemer zal eerst nadat de Goederen, Diensten en/of Werken 

aan VINCI Energies zijn geleverd en door VINCI Energies zijn 

geaccepteerd een factuur bij VINCI Energies indienen. Facturen 

dienen te worden vergezeld door verificatoire bescheiden. 

12.2 Iedere levering van de Goederen, Diensten en/of Werken c.q. 

retourzending daarvan dient door Opdrachtnemer separaat te worden 

gefactureerd respectievelijk gecrediteerd.  

12.3 Facturen kunnen naar keuze van VINCI Energies schriftelijk of digitaal 

door Opdrachtnemer worden ingediend.  

12.4 Na volledige en correcte uitvoering van de Overeenkomst voldoet 

VINCI Energies de factuur binnen zestig (60) dagen na ontvangst en 

goedkeuring van de factuur, mits Acceptatie heeft plaatsgevonden. 

Betaling door VINCI Energies van facturen voordat Acceptatie heeft 

plaatsgevonden, vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van 

Acceptatie.  

12.5 De factuur dient, voor zover van toepassing op c.q. verband houdende 

met de Goederen, Diensten en/of Werken, naast de wettelijke eisen, 

ook de volgende gegevens te vermelden: 

a. statutaire naam of naam van de natuurlijke persoon, KvK 

nummer, woon- of vestigingsadres, woon- of vestigingsplaats en 

bankrekeningnummer van Opdrachtnemer; 

b. statutaire naam, vestigingsadres en vestigingsplaats van VINCI 

Energies; 

c. de datum van uitreiking van de factuur; 

d. een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor 

de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd; 

e. het btw-identificatienummer waaronder Opdrachtnemer de 

Goederen, Diensten en/of Werken heeft verricht; 

f. het btw-identificatienummer van VINCI Energies als de Goederen, 

Diensten en/of Werken zijn geleverd met toepassing van een 

nultarief voor intracommunautaire leveringen of als de heffing van 

de omzetbelasting ter zake van de geleverde prestaties is verlegd 

naar VINCI Energies; 

g. de hoeveelheid c.q. omvang en aard van de geleverde Goederen, 

Diensten en/of Werken; 

h. de datum waarop de Goederen, Diensten en/of Werken zijn (op-

)geleverd of voltooid zijn of de datum waarop de vooruitbetaling is 

verricht, voor zover die datum is vastgesteld en verschilt van de 

datum van uitreiking van de factuur; 

i. de vergoeding voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs, 

belasting niet inbegrepen, evenals de eventuele 

vooruitbetalingskortingen, prijskortingen en -rabatten indien die 

niet in de eenheidsprijs zijn begrepen; 

j. het toegepast tarief van de belasting; 

k. het te betalen bedrag van de belasting, tenzij er een bijzondere 

regeling van toepassing is waarvoor die vermelding wordt 

uitgesloten, hiervan dient melding te zijn gemaakt op de factuur; 

l. in geval van intracommunautaire levering van Goederen dient dit 

op de factuur te zijn vermeld; 

m. als de belasting wordt voldaan door een fiscaal 

vertegenwoordiger: zijn naam, adres en btw-identificatienummer; 

n. het Inkoopordernummer en optioneel het contractnummer of 

projectnummer van VINCI Energies. 

12.6 Opdrachtnemer is verplicht voor de administratie van (de Klant van) 

VINCI Energies kosteloos alle ten aanzien van de ontvangen facturen 

gewenste inlichtingen te verschaffen. In het geval van Diensten en/of 

Werken dient bij elke factuur een manurenregister met daarop een 

specificatie van gewerkte uren onder vermelding van de naam en het 

burgerservicenummer (BSN) van de desbetreffende werknemers te 

worden verstrekt en in het geval het een werknemer betreft van buiten 

de EER onder vermelding van de naam en het nummer van het geldig 

identiteitsbewijs van deze werknemer. 

12.7 Betaling van een factuur door VINCI Energies houdt op geen enkele 

wijze Acceptatie van de geleverde Goederen, Diensten en/of Werken 

in en ontslaat Opdrachtnemer niet van enige verplichting, zoals 

garantie en/of aansprakelijkheid jegens VINCI Energies en brengt niet 

mee dat VINCI Energies afstand doet van enig recht.  

12.8 VINCI Energies heeft het recht de betaling van een factuur op te 

schorten indien de factuur niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 

12.5 en/of de gegevens die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de 

Overeenkomst aan VINCI Energies al dan niet periodiek moet 

overleggen ontbreken en/of door Opdrachtnemer niet of niet in de 

juiste vorm de overeengekomen betalingszekerheid is gesteld en/of 

VINCI Energies een tekortkoming constateert in de Goederen, 

Diensten en/of Werken. 

12.9 VINCI Energies heeft het recht om bedragen die zij uit enigerlei hoofde 

van Opdrachtnemer en/of van aan Opdrachtnemer gelieerde 

vennootschappen al dan niet opeisbaar te vorderen heeft, te 

verrekenen met bedragen die zij aan Opdrachtnemer en/of aan 

Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen verschuldigd is.  

12.10 Facturen die VINCI Energies later dan negentig (90) kalenderdagen na 

levering van de Goederen, Diensten en/of Werken en Acceptatie 

daarvan heeft ontvangen, worden niet geaccepteerd. Door verloop van 

voornoemde periode vervalt het recht van Opdrachtnemer op betaling 

van de geleverde Goederen, Diensten en/of Werken. 

12.11 VINCI Energies is te allen tijde bevoegd te verlangen dat 

Opdrachtnemer voor eigen rekening een onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke bankgarantie (inclusief het verschuldigde bedrag aan 

BTW) doet afgeven door een voor VINCI Energies acceptabele 

Europese gerenommeerde bankinstelling om de nakoming van zijn 

verplichtingen zeker te stellen. 

12.12 Overschrijdt VINCI Energies een overeengekomen betalingstermijn, 

dan zal Opdrachtnemer VINCI Energies per aangetekende brief in 

gebreke moeten stellen, waarbij aan VINCI Energies een redelijke 

termijn voor betaling wordt geboden. Heeft VINCI Energies na het 

verstrijken van de hiervoor bedoelde redelijke termijn het openstaande 

bedrag niet voldaan, dan kan Opdrachtnemer aanspraak maken op 

rente over het openstaande bedrag.  

12.13 Eventueel door VINCI Energies verschuldigde rente is de wettelijke 

rente bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. VINCI 

Energies zal geen rentekosten, incassokosten of overige kosten zijn 

verschuldigd voor facturen in geval Opdrachtnemer een onjuiste, 

incomplete of anderszins incorrecte factuur heeft ingediend of ingeval 

sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen 

van Opdrachtnemer.  

12.14 Overschrijding van een betalingstermijn of niet-betaling van een 

factuur door VINCI Energies geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn 

prestaties op te schorten, te beëindigen of een beroep te doen op het 

retentierecht of het recht van reclame. 

ARTIKEL 13 KWALITEIT EN GARANTIE 

13.1 Opdrachtnemer garandeert jegens VINCI Energies dat de te leveren 

Goederen, Diensten en/of Werken: 

a. voldoen aan de hoogste wettelijke eisen en voorschriften vanuit 

de overheid en de EU, zoals Europese wet- en regelgeving en 

regelgeving van lagere overheden, alsmede aan de hoogste eisen 

van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en 

milieueisen of normen, kwaliteitsnormen, technische normen, 

certificeringen, gezondheidseisen, arbeidsomstandigheden, 

vakmanschap en deskundigheid, etc., alle zoals deze gelden ten 

tijde van de levering van de Goederen, Diensten en/of Werken;  

b. overeenkomen met hetgeen is beschreven in de Aanvraag en/of 

de Overeenkomst voor wat betreft onder meer hoeveelheid, 

afmeting, gewicht, omschrijving en kwaliteit en alle daarbij 

behorende voorschriften en documenten, alsmede in 

overeenstemming zijn met aanwijzingen en instructies van VINCI 

Energies, zodat de Goederen, Diensten en/of Werken leiden tot 

het in de Overeenkomst vastgelegde en beoogde resultaat. 

c. beschikken over de eigenschappen die door Opdrachtnemer zijn 

toegezegd en/of die VINCI Energies redelijkerwijs mocht 

verwachten; 

d. deugdelijk, in goede staat en nieuw zijn; 

e. geheel compleet en voor gebruik gereed zijn; 

f. vrij zijn van gebreken en/of ontwerp-, constructie-, materiaal- en/of 

fabricagefouten; 

g. voldoen aan de overeengekomen functionaliteit inclusief de 

eventuele installatie/montage, inregeling, inbedrijfstelling, etc.; 

h. in overeenstemming zijn met de overeengekomen beschrijvingen, 

(technische) specificaties en de geleverde Documentatie; 

i. geschikt zijn voor het doel waarvoor de Goederen, Diensten en/of 

Werken zijn bestemd en voor het door VINCI Energies beoogde 

gebruik; 
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j. geen beveiligingsmaatregelen bevatten die niet zijn 

overeengekomen, alsmede dat Goederen, Diensten en/of Werken 

geen vreemde elementen bevatten; 

k. tijdig worden geleverd of beschikbaar zijn; 

l. het gebruik daarvan, waaronder eventuele doorverkoop, geen 

inbreuk maken op rechten van derden, waaronder mede 

begrepen intellectuele eigendomsrechten. 

13.2 Opdrachtnemer garandeert dat onder andere alle onderdelen, 

hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reserveonderdelen, 

gebruiksaanwijzingen, instructieboeken etc., die voor een goede 

werking zijn vereist en die nodig zijn voor het realiseren van het door 

VINCI Energies aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien 

hulpmiddelen niet zijn genoemd of zijn besteld. Bij de uitvoering dient 

gereedschap en materieel te worden ingezet die voldoen aan de 

hoogste eisen en die, indien nodig, gekeurd zijn door de daartoe 

bevoegde instantie. 

13.3 Opdrachtnemer dient te voldoen aan het door VINCI Energies 

afgegeven of goedgekeurde tijdschema en/of uitvoeringsschema. 

13.4 Opdrachtnemer garandeert dat de door hem in te schakelen personen 

voor hun taak geschikt zijn en de Nederlandse taal en/of de Engelse 

taal beheersen.  

13.5 Opdrachtnemer garandeert dat in de geleverde Goederen, Diensten 

en/of Werken alle aanvragen voor vergunningen zijn inbegrepen die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

13.6 Opdrachtnemer garandeert dat de voor de uitvoering van de 

Overeenkomst te verrichten teken- en andere voorbereidende 

werkzaamheden en/of ontwikkelwerkzaamheden zijn inbegrepen. 

13.7 Opdrachtnemer dient te beschikken over een deugdelijk en 

gecertificeerd managementsysteem waarin de onderwerpen health, 

safety, informatiebeveiliging, environment en quality worden 

gewaarborgd.  

13.8 Voor Opdrachtnemer geldt een garantietermijn van minimaal 

vierentwintig (24) maanden na Acceptatie van de geleverde Goederen, 

Diensten en/of Werken of zoveel langer als Opdrachtnemer op grond 

van overeenkomsten met zijn onderaannemers en/of toeleveranciers 

kan bedingen. Indien de Goederen, Diensten en/of Werken bestemd 

zijn om door VINCI Energies te worden verwerkt in installaties of 

systemen, vangt de hiervoor genoemde garantietermijn aan vanaf 

oplevering aan de Klant door VINCI Energies van die installaties en/of 

systemen waarvan zij deel uitmaken.  

13.9 Opdrachtnemer garandeert dat hij Gebreken in de geleverde 

Goederen, Diensten en/of Werken gedurende de garantietermijn per 

omgaande voor zijn rekening herstelt.  

13.10 Indien door Opdrachtnemer geleverde Goederen, Diensten en/of 

Werken gedurende de looptijd van de garantie naar het oordeel van 

VINCI Energies Gebreken bevatten, zal VINCI Energies dit binnen 

redelijke tijd aan Opdrachtnemer mededelen. Opdrachtnemer zal 

onmiddellijk na ontvangst van de bedoelde mededeling de Gebreken 

zo spoedig mogelijk volledig herstellen. 

13.11 Opdrachtnemer garandeert dat hij gedurende de garantietermijn de 

materialen, kennis en capaciteit beschikbaar houdt die nodig zijn voor 

het adequaat afwikkelen van garantiekwesties. 

13.12 De garantie als genoemd in dit artikel 13 wordt door Opdrachtnemer in 

aanvulling op eventuele andere door Opdrachtnemer verstrekte of uit 

de wet voortvloeiende garanties of verplichtingen gegeven en wordt 

mede gegeven ten behoeve van Klanten van VINCI Energies. 

13.13 Opdrachtnemer is gehouden te bedingen dat garantiecertificaten en 

daaruit voortvloeiende garanties die door eventuele derden voor door 

hen (op) te leveren onderdelen worden overgedragen, tevens 

rechtstreeks aan VINCI Energies worden overgedragen. Het niet 

(laten) verstrekken van een dergelijk garantiecertificaat ontslaat noch 

Opdrachtnemer noch de door hem ingeschakelde derden van de 

betreffende verplichtingen. Bij discrepantie tussen verschillende 

garantieteksten betreffende eenzelfde onderdeel geldt de voor VINCI 

Energies meest gunstige garantietekst. 

13.14 Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat continuïteit van de levering 

van Goederen en/of Diensten en/of Werken van groot belang is voor 

VINCI Energies. 

ARTIKEL 14 INFORMATIEPLICHT EN CONTROLE  

14.1 Opdrachtnemer heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld 

van de doelstellingen van VINCI Energies met betrekking tot de 

Overeenkomst, de organisatie van VINCI Energies, de 

omstandigheden waaronder en de omgeving waarin de Goederen, 

Diensten en/of Werken zullen worden gebruikt c.q. verwerkt. 

Opdrachtnemer erkent dat hij voldoende informatie van VINCI 

Energies heeft verkregen en hierdoor een goed beeld c.q. goede 

indruk heeft kunnen vormen van de haalbaarheid van de levering van 

Goederen, Diensten en/of Werken binnen de randvoorwaarden 

gesteld door VINCI Energies en de overeengekomen planning.  

14.2 Opdrachtnemer is verplicht iedere omstandigheid die de nakoming van 

de Overeenkomst kan beïnvloeden of verhinderen onmiddellijk 

Schriftelijk te melden bij VINCI Energies. VINCI Energies heeft in dat 

geval het recht om op kosten van Opdrachtnemer noodzakelijke en 

redelijke maatregelen te nemen en/of wijziging van de Overeenkomst 

te verlangen. Daarnaast kan VINCI Energies in dat geval de 

Overeenkomst (buitengerechtelijk) (laten) ontbinden. Voornoemde 

rechten heeft VINCI Energies ook indien zij een dergelijke 

omstandigheid vermoedt die echter nog niet door Opdrachtnemer aan 

VINCI Energies is gemeld.  

14.3 VINCI Energies heeft het recht de wijze van uitvoering van de 

Overeenkomst en/of de naleving van de wettelijke verplichtingen door 

Opdrachtnemer te (laten) controleren, maar is daartoe niet verplicht. 

VINCI Energies is bevoegd die maatregelen te treffen die haar redelijk 

voor komen. 

14.4 VINCI Energies zal maandelijks van Opdrachtnemer 

voortgangsrapportages ontvangen, de plaatsen waar de Goederen, 

Diensten en/of Werken geheel of gedeeltelijk worden geleverd (al dan 

niet vergezeld door deskundigen) inspecteren en/of (accountants-

)controle van de boekhouding van Opdrachtnemer (laten) verrichten. 

Opdrachtnemer zal aan dergelijke verzoeken c.q. controles kosteloos 

zijn volledige medewerking verlenen en de door VINCI Energies 

aangewezen derde in de gelegenheid stellen tot het uitvoeren van de 

verzochte controle.  

14.5 Indien uit de controle blijkt dat Opdrachtnemer zijn wettelijke en/of 

contractuele verplichtingen niet of niet volledig of onvoldoende is 

nagekomen, heeft VINCI Energies het recht de betaling van facturen 

op te schorten totdat Opdrachtnemer genoegzaam heeft aangetoond 

dat hij alsnog aan zijn wettelijke en/of contractuele verplichtingen heeft 

voldaan. In dat laatste geval komen de kosten van de controle voor 

rekening van Opdrachtnemer.  

14.6 VINCI Energies heeft het recht indien daar aanleiding toe is alsmede 

minimaal eenmaal per jaar een audit uit te (doen) voeren door een 

door VINCI Energies gekozen auditor ter controle van de correcte 

naleving van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, alsmede dat de 

loonbetaling correct gebeurt, de kwaliteitsprocedures op orde zijn en 

de MVO afspraken en wetgeving worden nageleefd. Opdrachtnemer is 

verplicht zijn medewerking te verlenen aan een dergelijke audit. 

Partijen zullen in onderling overleg afspraken maken over de inhoud, 

omvang, etc. van de audit. Indien Partijen daar in onderling overleg 

niet uitkomen, bepaalt VINCI Energies de inhoud, omvang, etc. van de 

audit. De kosten van de audit komen voor rekening van VINCI 

Energies, tenzij uit de audit onregelmatigheden naar voren komen, in 

welk geval de kosten van de audit voor rekening van Opdrachtnemer 

komen.  

ARTIKEL 15 DOCUMENTATIE, ONDERDELEN EN HULPMIDDELEN 

TEN BEHOEVE VAN INGEBRUIKNAME/GEBRUIK  

15.1 Opdrachtnemer zal VINCI Energies voorzien van voldoende en 

duidelijke Documentatie over de eigenschappen, technische 

inpasbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de Goederen, Diensten 

en/of Werken. De Documentatie voor eindgebruikers is in de 

Nederlandse taal opgesteld. Overige Documentatie mag ook in het 

Engels zijn opgesteld.  

15.2 Opdrachtnemer dient te zorgen voor alle officiële documenten en 

goedkeuringen door overheid en andere instanties en het aanbrengen 

van alle stempels van overheids of andere instanties op Goederen en 

materialen, die vereist zijn om deze te gebruiken, inwerking te stellen 

en te houden. 

15.3 Opdrachtnemer is verplicht alle overeengekomen Documentatie en 

alle wettelijk vereiste documenten voorafgaande aan of tegelijkertijd 

met de te leveren Goederen, Diensten en/of Werken ter beschikking te 

stellen aan VINCI Energies. 

15.4 De Documentatie is zodanig opgesteld dat de Goederen, Diensten 

en/of Werken met behulp daarvan door VINCI Energies en/of derden 

naar behoren kunnen worden gebruikt, beheerd en onderhouden. 

15.5 VINCI Energies mag de Documentatie verveelvoudigen, wijzigen en 

voor gebruik binnen haar organisatie openbaar maken zonder 

daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd te zijn. Eventuele 

daarop voorkomende, aangeduide  auteursrechten,  blijven in stand. 
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ARTIKEL 16 VERGUNNNGEN  

16.1 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een vergunning is 

vereist, is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het verkrijgen en 

behouden van een dergelijke vergunning. 

16.2 Indien Opdrachtnemer constateert dat er sprake is van strijdigheid met 

de vergunning, op welke manier dan ook, stelt Opdrachtnemer VINCI 

Energies daarvan onmiddellijk op de hoogte.  

ARTIKEL 17 PERSONEEL VAN OPDRACHTNEMER 

17.1 Opdrachtnemer garandeert dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt 

over de overeengekomen dan wel voor het leveren van de Goederen, 

Diensten en/of Werken benodigde vaardigheden en kwalificaties, 

rekening houdend met de aard van de te leveren Goederen, Diensten 

en/of Werken.  

17.2 Opdrachtnemer garandeert dat het door hem ingezette Personeel 

voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare 

opdrachtnemer als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot 

mogen worden gesteld. 

17.3 Indien uit de Overeenkomst blijkt dat er moet worden voldaan aan 

VCA eisen, dan zal Opdrachtnemer moeten voldoen aan de VCA 

eisen en zal het Personeel, gelet op de aard van de Diensten en/of 

Werken en de eis van (de Klant van) VINCI Energies, in het bezit 

moeten zijn van een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) of een 

diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-

VCA).  

17.4 Opdrachtnemer garandeert dat hij geen Personeel aan VINCI 

Energies ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens 

werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een 

belangenconflict kan komen. 

17.5 Bij het inzetten door Opdrachtnemer van Personeel heeft VINCI 

Energies het recht te verlangen dat Opdrachtnemer een lijst overlegt 

met de personen die bij VINCI Energies te werk zijn gesteld. 

17.6 VINCI Energies heeft het recht te verlangen dat Opdrachtnemer van 

het in te zetten Personeel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

overlegt. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden. Opdrachtnemer 

houdt de VOG gedurende de uitvoering van de Overeenkomst onder 

zich. 

17.7 Het Personeel dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

kunnen identificeren.  

17.8 Opdrachtnemer dient zijn Personeel te instrueren zich te houden aan 

de bij VINCI Energies geldende werktijden, gedragsregels en codes, 

zoals benoemd in artikel 3 (Codes en Guidelines VINCI Energies).  

17.9 Indien de levering van de Goederen, Diensten en/of Werken op de 

door VINCI Energies aangewezen locatie plaatsvindt, draagt 

Opdrachtnemer zijn Personeel op tevens de op die locatie 

gehanteerde beveiligingsregels en huisregels in acht te nemen.  

17.10 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 17.7, 17.8 of 17.9 heeft 

VINCI Energies het recht het betreffende Personeel met onmiddellijke 

ingang de toegang tot de locatie te ontzeggen. 

17.11 Indien de kwaliteit van het Personeel of het gedrag van het Personeel 

naar het oordeel van VINCI Energies niet voldoet, zal Opdrachtnemer 

het Personeel op het eerste verzoek van VINCI Energies vervangen 

zonder enige kosten voor VINCI Energies. 

17.12 Opdrachtnemer vervangt Personeel alleen met voorafgaande 

toestemming van VINCI Energies. VINCI Energies weigert zijn 

toestemming niet op onredelijke gronden en kan daaraan nadere 

voorwaarden verbinden.  

17.13 Bij tijdelijke of permanente afwezigheid van door Opdrachtnemer 

ingezet Personeel, dient door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk 

vervangend Personeel beschikbaar te worden gesteld met minimaal 

gelijkwaardige deskundigheid, gelijkwaardig opleidingsniveau en 

gelijkwaardige ervaring als het oorspronkelijk ingezette Personeel. 

Tarieven zullen niet worden aangepast. 

17.14 Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het 

door hem bij VINCI Energies ingezette Personeel. 

17.15 Opdrachtnemer voldoet aan alle verplichtingen uit hoofde van 1) de 

wet, waaronder de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de Wet 

minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), Wet deregulering 

beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de Wet Aanpak 

Schijnconstructies (WAS) en overige in het kader van de WAS 

toepasselijke wet- en regelgeving en 2) een mogelijk toepasselijke 

CAO. 

17.16 In het kader van de WAS is Opdrachtnemer onder meer gehouden: 

a. alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

realisatie van de Diensten en/of Werken op een inzichtelijke en 

toegankelijke wijze vast te leggen; 

b. aan bevoegde instanties toegang te verschaffen tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en mee te werken aan 

controles, audits of loonvalidaties; 

c. aan VINCI Energies toegang te verschaffen tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk 

acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van 

een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van 

Diensten en/of Werken. 

17.17 Opdrachtnemer bedingt bij ieder van de door hem ingeschakelde 

(onder-)aannemers, die dit op hun beurt ook weer dienen te bedingen 

bij de door hen ingeschakelde (onder-)aannemers en zo voort, dat zij 

eveneens zullen voldoen aan alle genoemde verplichtingen die volgen 

uit artikel 17.15. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de 

daartoe strekkende bedingen worden opgenomen in de 

desbetreffende overeenkomsten met de ingeschakelde (onder-

)aannemers en dient op eerste verzoek van VINCI Energies aan te 

tonen dat hieraan is voldaan.  

17.18 Opdrachtnemer zal VINCI Energies en/of haar Klant vrijwaren tegen 

vorderingen die verband houden met het niet-naleven van de 

verplichtingen genoemd in artikel 17 (Personeel van Opdrachtnemer) 

waaronder, maar niet beperkt tot vorderingen tot het betalen van 

kosten en boetes. Voorts zal Opdrachtnemer aan VINCI Energies alle 

hiermee verband houdende schade en kosten op eerste verzoek van 

VINCI Energies voldoen. 

17.19 Indien door Opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt van ZZP’ers, 

handelt Opdrachtnemer conform Wet DBA. Opdrachtnemer beoordeelt 

de arbeidsrelatie met de ZZP’er en sluit indien nodig een door de 

Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst met de ZZP’er. 

Opdrachtnemer staat ervoor in dat de werkzaamheden worden 

uitgevoerd conform hetgeen is overeengekomen in voornoemde 

goedgekeurde modelovereenkomst. Ook in gevallen waarin 

Opdrachtnemer gebruik maakt van ZZP’ers, behoudt VINCI Energies 

zich het recht voor om een gedeelte van de vergoeding op de G-

rekening van Opdrachtnemer te storten. Op verzoek van VINCI 

Energies overlegt Opdrachtnemer voornoemde goedgekeurde 

modelovereenkomst die tussen de Opdrachtnemer en/of de 

ingeschakelde (onder-)aannemer met de ZZP-er is overeengekomen. 

ARTIKEL 18 ONDERAANNEMING 

18.1 Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen na 

voorafgaande Schriftelijke toestemming van VINCI Energies gebruik 

maken van de diensten van derden. Aan deze toestemming kan VINCI 

Energies nadere voorwaarden verbinden.  

18.2 Toestemming van VINCI Energies laat onverlet de eigen 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de 

nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende 

verplichtingen en de krachtens de belasting-, zorgverzekerings- en 

sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende 

verplichtingen. 

18.3 Opdrachtnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk 

voor het handelen en nalaten van de door hem ingeschakelde derden. 

Opdrachtnemer zal er voor zorg dragen dat de door hem 

ingeschakelde derden zich eveneens houden aan het bepaalde in 

deze Inkoopvoorwaarden, alsmede aan alle overige van toepassing 

verklaarde voorschriften en bepalingen van de Overeenkomst. 

Opdrachtnemer staat ervoor in dat VINCI Energies haar 

bevoegdheden uit hoofde daarvan tevens jegens de door hem 

ingeschakelde derden kan uitoefenen.  

ARTIKEL 19 WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE  

19.1 Indien de Diensten en/of Werken op een door VINCI Energies 

aangewezen locatie moeten worden uitgevoerd, dient Opdrachtnemer 

en zijn Personeel - voordat met de uitvoering van de Overeenkomst 

wordt gestart - zich op de hoogte te stellen van: 

a. de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen waar de 

Diensten en/of Werken moeten worden verricht; 

b. de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van (de Klant 

van) VINCI Energies geldende voorschriften en reglementen, 

onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu,  

en zich dienovereenkomstig te gedragen. 
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19.2 Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst 

veroorzaakt door omstandigheden, zoals genoemd in artikel 19.1, 

komen voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

19.3 Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt 

Opdrachtnemer op zijn verzoek door VINCI Energies ter beschikking 

gesteld. 

19.4 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat zijn aanwezigheid, de aanwezigheid 

van zijn Personeel en/of de aanwezigheid van door hem 

ingeschakelde derden op het terrein en/of in de gebouwen van VINCI 

Energies geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang 

van de werkzaamheden van VINCI Energies en derden. 

ARTIKEL 20 CONTACTPERSONEN  

20.1 Bij het aangaan van de Overeenkomst zullen Partijen elkaar 

informeren over onder andere de personen die bevoegd zijn Partijen te 

vertegenwoordigen. 

20.2 Partijen zullen onverminderd het bepaalde in artikel 37 (Toepasselijk 

recht en bevoegde rechter)  een escalatieprocedure opstellen.   

ARTIKEL 21 ORDE, VEILIGHEID EN MILIEU  

21.1 Opdrachtnemer, zijn Personeel en door hem ingeschakelde derden 

zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en 

milieuvoorschriften in acht te nemen.  

21.2 Opdrachtnemer, zijn Personeel en door hem ingeschakelde derden 

dienen bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en milieu van VINCI Energies op te volgen. Een 

exemplaar van deze voorschriften en reglementen is op aanvraag 

beschikbaar. 

21.3 Bij machines, apparaten en processen waarbij milieubelastende 

grond- en/of hulpstoffen nodig zijn, zal Opdrachtnemer de gebruikelijke 

veiligheidsinformatiebladen of chemiekaarten (safety data sheets) bij 

(af-)levering overhandigen en/of (digitaal) beschikbaar stellen. 

21.4 Opdrachtnemer is op eerste verzoek van VINCI Energies verplicht van 

zijn onderneming een scope 1 en scope 2 CO2-emissie inventarisatie 

aan te leveren conform ISO 14064-1. De inventarisatie moet zijn 

voorzien van een verificatieverklaring van een certificerende instelling. 

ARTIKEL 22 ONDERHOUD EN SUPPORT 

22.1 Indien VINCI Energies Onderhoud en/of Support wenst, verricht 

Opdrachtnemer Onderhoud en/of Support op de Goederen, Diensten 

en/of Werken tegen de in de Overeenkomst bepaalde prijs. 

22.2 Indien overeengekomen, gaat het Onderhoud in vanaf het moment 

van afloop van de Garantie dan wel op het moment van Acceptatie 

van de Goederen, Diensten en/of Werken dan wel het moment van 

oplevering aan de Klant door VINCI Energies, welk moment het laatst 

komt. 

22.3 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Opdrachtnemer 

verplicht Gebreken die door VINCI Energies bij Opdrachtnemer zijn 

gemeld, te verhelpen binnen de in de Overeenkomst of SLA 

opgenomen termijn.  

22.4 Opdrachtnemer draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise 

omtrent de Goederen, Diensten en/of Werken. Opdrachtnemer zal de 

voor het Onderhoud relevante gegevens omtrent de aan de Goederen, 

Diensten en/of Werken verrichte onderhoudswerkzaamheden 

registreren en vastleggen in zijn administratie. Opdrachtnemer zal 

VINCI Energies op eerste verzoek inzage verschaffen in de 

vastgelegde gegevens. 

22.5 Indien Support is overeengekomen, gaat het Support in vanaf het 

moment van Acceptatie van de Goederen, Diensten en/of Werken.  

ARTIKEL 23 GEHEIMHOUDING EN PUBLICATIE 

23.1 Opdrachtnemer zal het bestaan van en de inhoud van de Aanvraag, 

Offerte en/of Overeenkomst, alsmede alle informatie die hij in het 

kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst verkrijgt, waarvan 

Opdrachtnemer weet of kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, 

geheimhouden en niet zonder Schriftelijke voorafgaande toestemming 

van VINCI Energies aan derden bekend maken, tenzij de 

bekendmaking geschiedt op grond van dwingendrechtelijke 

bepalingen en/of uitspraak van een rechter of arbiter. Bekendmaking 

zal echter eerst geschieden nadat Opdrachtnemer VINCI Energies 

tijdig door middel van voorafgaand Schriftelijke kennisgeving van een 

dergelijke verplichting op de hoogte heeft gebracht, opdat VINCI 

Energies nog in de gelegenheid is eventuele voorzorgsmaatregelen te 

treffen. 

23.2 Opdrachtnemer is jegens VINCI Energies verplicht voornoemde 

geheimhoudingsverplichtingen eveneens op te leggen aan zijn 

Personeel alsmede aan door hem ingeschakelde derden die belast 

zijn met de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer staat er 

voor in dat zijn Personeel alsmede de door hem ingeschakelde derden 

deze verplichtingen nakomen. Indien VINCI Energies dat noodzakelijk 

acht, dient Opdrachtnemer het betrokken Personeel alsmede de door 

hem ingeschakelde derden die belast zijn met de uitvoering van de 

Overeenkomst een door VINCI Energies op te stellen 

geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Opdrachtnemer is 

en blijft dienaangaande volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. 

23.3 Opdrachtnemer dient vertrouwelijke informatie die door VINCI 

Energies is verstrekt op een passende wijze op te slaan en te 

beschermen tegen onder andere onrechtmatige verwerking, 

verstrekking en verlies. VINCI Energies heeft het recht toezicht op 

bewaring en gebruik van vertrouwelijke informatie uit te oefenen bij 

Opdrachtnemer. 

23.4 Opdrachtnemer dient alle informatie die hij in het kader van (de 

uitvoering van) de Overeenkomst verkrijgt, inclusief kopieën daarvan, 

op eerste verzoek per omgaande en kosteloos aan VINCI Energies te 

retourneren.  

23.5 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande 

Schriftelijke toestemming van VINCI Energies enige vorm van 

publiciteit te geven aan de inhoud en/of uitvoering van de 

Overeenkomst, de naam van VINCI Energies, haar Klant en/of de 

namen van de betrokken medewerkers van VINCI Energies en/of haar 

Klant, noch direct, noch indirect. 

23.6 Ingeval van overtreding van een of meerdere bepalingen van artikel 23 

verbeurt Opdrachtnemer aan VINCI Energies, zonder 

ingebrekestelling, een direct opeisbare geldboete van € 50.000,- 

(zegge: vijftigduizend euro) per overtreding, alsmede een geldboete 

van € 1.000,- (zegge: duizend euro) per dag dat de overtreding 

voortduurt, onverminderd de overige rechten van VINCI Energies, 

waaronder het recht volledige schadevergoeding en/of nakoming te 

vorderen. 

ARTIKEL 24 INTELLECTUELE EIGENDOM EN/OF INDUSTRIELE 

EIGENDOMSRECHTEN  

24.1 Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op ten behoeve 

van VINCI Energies ontwikkelde of vervaardigde Goederen, Diensten 

en/of Werken of daarmee samenhangende resultaten (inclusief 

Broncode) alsmede op Goederen, Diensten en/of Werken die onder 

leiding of toezicht van VINCI Energies dan wel op basis van haar 

instructies en/of ontwerpen zijn of worden gerealiseerd, berusten bij 

VINCI Energies. Deze rechten worden, voor zover deze bij 

Opdrachtnemer berusten, door ondertekening van de Overeenkomst 

door Opdrachtnemer aan VINCI Energies overgedragen, welke 

overdracht na het ontstaan van die rechten door VINCI Energies wordt 

aanvaard. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een 

nadere akte zou zijn vereist of andere formaliteiten vervuld moeten 

worden, machtigt Opdrachtnemer VINCI Energies onherroepelijk om 

zodanige akte op te (laten) stellen en namens Opdrachtnemer te 

ondertekenen, in te (doen) schrijven in de desbetreffende registers en 

om deze formaliteiten mede namens Opdrachtnemer te vervullen, 

onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste 

verzoek van VINCI Energies aan de overdracht van zodanige rechten 

zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen 

stellen.  

24.2 Opdrachtnemer doet jegens VINCI Energies afstand van alle 

eventueel aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten voor zover 

wettelijk toegestaan. Opdrachtnemer garandeert dat zijn Personeel 

alsmede door hem ingeschakelde derden jegens Opdrachtnemer 

afstand doen van alle eventueel aan hen toekomende 

persoonlijkheidsrechten voor zover wettelijk toegestaan.  

24.3 Indien op de aan VINCI Energies geleverde Goederen, Diensten en/of 

Werken intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij 

Opdrachtnemer of derden rusten en overdacht van deze rechten niet 

mogelijk is, is Opdrachtnemer verplicht ten aanzien van die rechten 

automatisch aan VINCI Energies een wereldwijde, niet-exclusieve, 

niet-opzegbare (sub-)Licentie voor onbepaalde tijd, te (doen) verlenen, 

waaronder eveneens is begrepen het recht op doorverkoop van de 

aan haar geleverde Goederen, Diensten en/of Werken en/of van al 

hetgeen daarmee samenhangt aan derden, alsmede het recht voor 
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eigen gebruik (te laten) doorontwikkelen. De vergoeding voor deze 

(sub-)Licentie is in de prijs van de geleverde Goederen, Diensten en/of 

Werken en/of in al hetgeen daarmee samenhangt inbegrepen.  

24.4 Opdrachtnemer garandeert dat de door hem geleverde Goederen, 

Diensten en/of Werken geen inbreuk maken op intellectuele en/of 

industriële eigendomsrechten van derden. Opdrachtnemer staat in 

voor het vrije en ongestoorde gebruik door VINCI Energies van de 

Goederen, Diensten en/of Werken. Opdrachtnemer vrijwaart VINCI 

Energies voor alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op enige 

(beweerde) inbreuk op zodanige rechten en stelt VINCI Energies 

volledig schadeloos voor alle kosten en schade die het gevolg zijn van 

enige (beweerde) inbreuk.  

24.5 Opdrachtnemer zal VINCI Energies direct informeren over enige 

(beweerde) inbreuk op een intellectueel en/of industrieel 

eigendomsrecht van een derde. Opdrachtnemer zal indien sprake is 

van enige (beweerde) inbreuk op een intellectueel en/of industrieel 

eigendomsrecht van een derde op zijn kosten alle maatregelen nemen 

ter voorkoming van stagnatie van de bedrijfsvoering van VINCI 

Energies, alsmede ter beperking van de hierdoor door VINCI Energies 

te maken kosten en/of te lijden schade. 

24.6 Indien een derde partij VINCI Energies in rechte betrekt terzake van 

enige (beweerde) inbreuk op een intellectueel en/of industrieel 

eigendomsrecht van die derde kan VINCI Energies, onverminderd het 

bepaalde in de artikelen 24.4 en 24.5, de Overeenkomst 

buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, onverminderd de 

overige rechten van VINCI Energies, waaronder haar recht op 

schadevergoeding.  

24.7 Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom die door VINCI 

Energies aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld ten 

behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij VINCI 

Energies en/of haar licentiegevers. Opdrachtnemer kan daaraan geen 

enkel recht ontlenen. 

ARTIKEL 25 PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING 

25.1 Indien en zodra Opdrachtnemer vanwege of via VINCI Energies 

persoonsgegevens ontvangt, dient Opdrachtnemer de wet- en 

regelgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens 

aantoonbaar in acht te nemen, waaronder de wet- en regelgeving 

bestaande uit of voortvloeiend uit Europese wetgeving en andere al 

dan niet toekomstige nationale wet- en regelgeving.  

25.2 Opdrachtnemer erkent dat VINCI Energies te allen tijde het recht heeft 

om te controleren of Opdrachtnemer zich houdt aan de verplichting uit 

artikel 25.1 en Opdrachtnemer zal aan een dergelijke controle 

kosteloos zijn volledige medewerking verlenen. 

25.3 Indien Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst persoonsgegevens ten behoeve van VINCI Energies 

verwerkt, wordt VINCI Energies aangemerkt als 

verwerkingsverantwoordelijke en Opdrachtnemer aangemerkt als 

Verwerker in de zin van de wet. In dat geval garandeert 

Opdrachtnemer de toepassing van passende technische en 

organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten 

van de wet voldoet en de bescherming van de betrokkenen is 

gewaarborgd. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend 

in opdracht en op basis van Schriftelijke instructies van VINCI 

Energies behoudens afwijkende dwingende wettelijke voorschriften.  

25.4 Opdrachtnemer zal VINCI Energies vrijwaren voor alle aanspraken, 

claims en/of boetes van derden hoe ook genaamd en uit welke hoofde 

dan ook die jegens VINCI Energies mochten worden ingesteld wegens 

schending van de geldende wet en/of regelgeving en/of wettelijke 

bewaartermijnen alsmede wegens niet-nakoming door Opdrachtnemer 

van wat met VINCI Energies is overeengekomen. Opdrachtnemer 

dient zich voorts tegen dit risico afdoende te verzekeren en zich 

verzekerd te houden. 

25.5 Partijen regelen de verwerking van persoonsgegevens door 

Opdrachtnemer ten behoeve van VINCI Energies bij overeenkomst 

conform het door VINCI Energies gehanteerde model. 

25.6 VINCI Energies is en blijft te allen tijde rechthebbende op haar 

persoonsgegevens en haar andere databestanden. 

25.7 Indien Opdrachtnemer Goederen, Diensten en/of Werken aan (de 

Klant van) VINCI Energies levert, dient Opdrachtnemer kennis te 

nemen van de geldende beveiligingsprocedures en huisregels van (de 

Klant van) VINCI Energies en deze als zodanig in acht te nemen. Het 

bestaan en de inhoud van de beveiligingsprocedures en huisregels 

van (de Klant van) VINCI Energies worden beschouwd als 

vertrouwelijke informatie waarop artikel 23 (Geheimhouding en 

publicatie) van toepassing is.  

25.8 Opdrachtnemer dient te voorzien in een vorm van informatiebeveiliging 

die beantwoordt aan de specificaties die tussen Opdrachtnemer en 

VINCI Energies schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een dergelijke 

afspraak tussen Opdrachtnemer en VINCI Energies ontbreekt, zal 

Opdrachtnemer voorzien in een vorm van informatiebeveiliging die 

voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de 

gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging 

verbonden kosten redelijk en in de betreffende markt gebruikelijk is. 

25.9 Toegangs- en/of identificatiecodes en/of certificaten die door (de Klant 

van) VINCI Energies aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden 

beschouwd als vertrouwelijke informatie waarop artikel 23 

(Geheimhouding en publicatie) van toepassing is.  Dergelijke 

gegevens worden op een passende wijze beveiligd opgeslagen en in 

geen geval met derden gedeeld.  

ARTIKEL 26 OMKOPING EN/OF BELANGENVERSTRENGELING 

26.1 Het is Opdrachtnemer, zijn Personeel, zijn leidinggevenden, zijn 

vertegenwoordigers en/of door hem ingeschakelde derden verboden 

enige schenking, beloning, compensatie of (ander) voordeel van welke 

aard dan ook aan te bieden of te verschaffen aan een persoon, die 

deel uitmaakt van VINCI Energies of aan een van haar 

ondergeschikten of vertegenwoordigers teneinde hem of haar te 

bewegen te bevorderen dat een Overeenkomst tot stand komt. Bij het 

constateren van een dergelijke handeling heeft VINCI Energies, naast 

haar overige rechten, het recht de aldus tot stand gekomen 

Overeenkomst(en) per direct buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot 

enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

26.2 Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat ter zake van de 

Overeenkomst noch Opdrachtnemer zelf, noch zijn leidinggevenden, 

zijn vertegenwoordigers, zijn Personeel en door hem ingeschakelde 

derden of met Opdrachtnemer verbonden ondernemingen en hun 

leidinggevenden, hun vertegenwoordigers, hun Personeel of door hen 

ingeschakelde derden, betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of 

afspraken met andere ondernemingen omtrent prijsvorming en/of de 

wijze van uitbrengen van offertes en/of de verdeling van opdrachten, 

op een dusdanige wijze dat sprake zou kunnen zijn van strijdigheid 

met de bepalingen van de Mededingingswet en/of Europese 

mededingingsregels.  

26.3 Bij overtreding van een of meerdere bepalingen van artikel 26 verbeurt 

Opdrachtnemer aan VINCI Energies, zonder ingebrekestelling, een 

direct opeisbare geldboete van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) 

per overtreding. Het voorgaande laat onverlet de overige rechten van 

VINCI Energies, waaronder het recht volledige schadevergoeding te 

vorderen.  

ARTIKEL 27 OVERMACHT  

27.1 Indien één van de Partijen door overmacht niet aan zijn verplichtingen 

jegens de andere Partij kan voldoen, worden die verplichtingen 

opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder 

overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet 

verstaan: gebrek aan Personeel, stakingen, ziekte van Personeel, 

overheidsmaatregelen, automatiserings- en/of software problematiek, 

verlate aanlevering of ongeschiktheid van Goederen, enige 

tekortkoming van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of 

liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van 

Opdrachtnemer en/of van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 

27.2 Opdrachtnemer dient VINCI Energies direct Schriftelijk te informeren 

omtrent de oorzaak van de overmachtssituatie onder overlegging van 

bewijsstukken en de periode dat de overmachtssituatie wordt vermoed 

te duren.  

27.3 Indien sprake is van overmacht heeft VINCI Energies gedurende de 

periode van overmacht het recht haar verplichting tot betaling op te 

schorten.  

27.4 Indien de overmachtssituatie langer duurt dan vijftien (15) 

kalenderdagen heeft VINCI Energies het recht de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding 

van schade jegens Opdrachtnemer. 

ARTIKEL 28 NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST  

28.1 Op het moment dat Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat hij 

tekort zal schieten in de nakoming van de Overeenkomst brengt hij 
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VINCI Energies hiervan onmiddellijk (telefonisch) op de hoogte onder 

opgave van de redenen en zal dit binnen vierentwintig (24) uur 

Schriftelijk bevestigen.  

28.2 Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn 

verplichtingen uit de Overeenkomst is Opdrachtnemer van rechtswege 

in verzuim. VINCI Energies heeft vervolgens het recht om: 

a. de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van 

een aangetekende brief kennisgeving aan Opdrachtnemer en/of; 

b. haar betalingsverplichtingen op te schorten en/of; 

c. de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan 

derden op te dragen en/of; 

d. beroep te doen op haar overige rechten, zoals het recht van 

VINCI Energies op volledige schadevergoeding. 

VINCI Energies heeft deze rechten zonder dat zij tot enige 

schadevergoeding is gehouden jegens Opdrachtnemer.  

28.3 Indien VINCI Energies zich genoodzaakt ziet haar rechten 

voortvloeiende uit de Overeenkomst uit te oefenen, komen alle daaruit 

voortvloeiende kosten, zoals wettelijke handelsrente, gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten, voor rekening van Opdrachtnemer. 

ARTIKEL 29 OPSCHORTING 

VINCI Energies heeft te allen tijde het recht haar verplichtingen ter zake van 

een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien en voor zover 

Opdrachtnemer (gedeeltelijk) tekortschiet in de nakoming van (een deel van) 

zijn verplichtingen. 

ARTIKEL 30 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

30.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door VINCI 

Energies en/of derden wordt geleden door of in verband met een 

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door 

Opdrachtnemer, zijn Personeel en/of door hem ingeschakelde derden. 

Opdrachtnemer is daarnaast aansprakelijk voor alle schade die door 

VINCI Energies en/of derden wordt geleden door een door 

Opdrachtnemer, zijn Personeel of door hem ingeschakelde derden 

gepleegde onrechtmatige daad.  

30.2 Opdrachtnemer vrijwaart VINCI Energies voor alle mogelijke 

aanspraken van derden voor schade in de ruimste zin van het woord, 

welke zijn ontstaan door of in verband met de Overeenkomst en/of 

geleverde Goederen, Diensten en/of Werken. Opdrachtnemer 

vergoedt aan VINCI Energies alle met dergelijke aanspraken van 

derden verband houdende schade en/of kosten. 

30.3 Voor de toepassing van artikel 30.2 wordt onder het begrip derden 

onder andere verstaan Personeel, (personeel van) door 

Opdrachtnemer ingeschakelde derden, Klanten van VINCI Energies, 

personeel van VINCI Energies, alsmede personeel van door VINCI 

Energies ingeschakelde derden. 

30.4 Opdrachtnemer dient VINCI Energies onmiddellijk op de hoogte te 

stellen van het ontstaan van eventuele schade en dit binnen 

vierentwintig (24) uur daarna Schriftelijk aan VINCI Energies te 

bevestigen. 

30.5 VINCI Energies is niet aansprakelijk voor enige schade van 

Opdrachtnemer of derden, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan 

ook, behoudens indien en voor zover de schade aantoonbaar het 

gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VINCI Energies.  

30.6 Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting-, zorgverzekerings-

en sociale verzekeringswetgeving met betrekking tot Personeel van 

Opdrachtnemer, komen ten laste van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer 

vrijwaart VINCI Energies tegen elke aansprakelijkheid die daarmee 

verband houdt.  

30.7 Vorderingen tot schadevergoeding jegens VINCI Energies uit hoofde 

van de tussen VINCI Energies en Opdrachtnemer gesloten 

Overeenkomst dan wel op grond van een onrechtmatige daad verjaren 

na verloop van één (1) jaar vanaf het moment dat Opdrachtnemer 

bekend is geworden met het rechtsfeit dat ten grondslag ligt aan de 

vordering. 

ARTIKEL 31 VERZEKERING 

31.1 Opdrachtnemer is verplicht zich voor eigen rekening voldoende en 

adequaat te verzekeren voor zijn aansprakelijkheid voor schade in de 

meest ruime zin van het woord ten behoeve van VINCI Energies en 

derden. Onder deze verzekeringsplicht valt onder andere 

bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, 

productaansprakelijkheid en wettelijke (risico-)aansprakelijkheid.  

31.2 Opdrachtnemer dient een certificaat van verzekering aan VINCI 

Energies ter beschikking te stellen, alsmede een bewijs van betaling 

van de verschuldigde premies. VINCI Energies heeft ter zake geen 

onderzoekplicht. Opdrachtnemer brengt onmiddellijk en op eigen 

initiatief VINCI Energies op de hoogte van opzegging of wijzigingen in 

de (dekking van de) verzekeringen. 

31.3 VINCI Energies heeft het recht te verlangen dat in de 

verzekeringspolis(sen) VINCI Energies als medeverzekerde, 

opdrachtgever en als begunstigde wordt vermeld onder het gelijktijdig 

afstand doen door verzekeraars van het recht van regres, alsmede dat 

verzekeraars het recht hebben VINCI Energies en/of door haar aan te 

wijzen derden rechtstreeks schadeloos te stellen.  

ARTIKEL 32 OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 

32.1 VINCI Energies heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst 

tussentijds en onmiddellijk op te zeggen.  

32.2 Onverminderd alle andere wettelijke en contractuele rechten tot 

ontbinding van de Overeenkomst heeft VINCI Energies het recht de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te 

ontbinden, zonder dat VINCI Energies jegens Opdrachtnemer tot 

enige schadevergoeding is gehouden, indien sprake is van: 

a. een (aanvraag) faillissement of surseance van betaling van 

Opdrachtnemer, of 

b. stillegging, liquidatie, staking of enige daarmee vergelijkbare 

toestand van de onderneming van Opdrachtnemer, of 

c. overdracht, gehele of gedeeltelijke overname, fusie of enige 

daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van 

Opdrachtnemer waardoor een (belangrijke) wijziging in de 

zeggenschap en/of controle plaatsvindt, of 

d. geheel of gedeeltelijk beslag op vermogensbestanddelen van 

Opdrachtnemer die van belang zijn voor de uitvoering van de 

Overeenkomst, of 

e. tijdelijke of blijvende onmogelijkheid tot nakoming van de 

verplichtingen uit de Overeenkomst door Opdrachtnemer, of 

f. het niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen van de 

verplichtingen uit de Overeenkomst door Opdrachtnemer, of 

g. omkoping of belangenverstrengeling als bedoeld in artikel 26 

(Omkoping en/of belangenverstrengeling); 

h. een situatie van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer die 

langer duurt dat vijftien (15) kalenderdagen, of 

i. tussentijdse beëindiging door de Klant van de met VINCI Energies 

gesloten overeenkomst. 

32.3 Buitengerechtelijke ontbinding geschiedt door middel van een 

aangetekende brief aan Opdrachtnemer. 

32.4 Ontbinding, zoals genoemd in artikel 32, laat onverlet alle eventuele 

andere rechten die aan VINCI Energies toekomen inclusief het recht 

van VINCI Energies op volledige schadevergoeding.  

32.5 Alle vorderingen die VINCI Energies in de in artikel 32 genoemde 

gevallen op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zijn 

onmiddellijk en volledig opeisbaar. 

32.6 In geval van beëindiging door ontbinding of opzegging van de 

Raamovereenkomst door VINCI Energies blijven de bepalingen van de 

Raamovereenkomst van toepassing op de onder de 

Raamovereenkomst verstrekte Inkooporders, totdat deze zijn 

geëindigd.  

32.7 In geval van beëindiging door ontbinding of opzegging van een onder 

de Raamovereenkomst verstrekte Inkooporder heeft VINCI Energies al 

dan niet de mogelijkheid om de Raamovereenkomst eveneens op te 

zeggen of te ontbinden. 

32.8 In geval van beëindiging van de Raamovereenkomst door tijdsverloop 

of wederzijds goedvinden zullen Partijen in overleg treden omtrent de 

gevolgen voor de onder de Raamovereenkomst verstrekte 

Inkooporders. 

32.9 Rechten en verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na 

beëindiging (door ontbinding, opzegging, tijdsverloop of wederzijds 

goedvinden) van de Overeenkomst voort te duren, blijven na 

beëindiging van de Overeenkomst bestaan. Tot deze rechten en 

verplichtingen behoren onder andere vrijwaring voor schending van 

intellectuele (eigendoms-)rechten, aansprakelijkheid en vrijwaring, 

geheimhouding, non-concurrentie en niet overname, toepasselijk recht 

en bevoegde rechter. 
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ARTIKEL 33  NON-CONCURRENTIE EN NIET OVERNAME BEDING 

33.1 Opdrachtnemer mag geen (rechtstreekse) aanbiedingen doen of 

prijsopgaven verstrekken aan de Klant van VINCI Energies gedurende 

de periode van de Aanvraag, gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na het 

einde van de Overeenkomst.  

33.2 Opdrachtnemer onthoudt zich ervan één of meerdere medewerkers 

van VINCI Energies gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

alsmede gedurende een periode van één jaar na afloop van de 

Overeenkomst in dienst te nemen of op andere basis werkzaamheden 

te laten verrichten ten behoeve van de onderneming van 

Opdrachtnemer. Opdrachtnemer staat er voor in dat aan hem 

gelieerde ondernemingen zich van dezelfde gedragingen zullen 

onthouden. 

33.3 Bij overtreding van het verbod in artikel 33 verbeurt Opdrachtnemer 

aan VINCI Energies een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- 

(zegge: vijftigduizend euro) alsmede een boete van € 1.000,- (zegge: 

duizend euro) per dag of gedeelte ervan dat de overtreding voortduurt. 

VINCI Energies behoudt zich alle rechten voor, waaronder het recht op 

vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden schade. 

ARTIKEL 34 AFSTAND VAN RECHT 

Het door een Partij wachten met of nalaten van afdwingen van enige 

verplichting uit of samenhangend met de Overeenkomst betekent niet dat 

deze Partij van haar rechten ter zake afstand doet of dat zij die rechten 

verwerkt. 

ARTIKEL 35 OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van VINCI Energies mag 

Opdrachtnemer de Overeenkomst, alsmede de rechten en verplichtingen die 

uit de Overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk 

overdragen, verpanden, bezwaren met een beperkt recht of uitbesteden aan 

derden. VINCI Energies heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te 

verbinden. Toestemming van VINCI Energies ontslaat Opdrachtnemer niet 

van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.  

ARTIKEL 36 INLENERS- EN KETENAANSPRAKELIJKHEID 

36.1 Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor en 

vrijwaart VINCI Energies tegen inleners- en ketenaansprakelijkheid 

voor de omzetbelasting en loonheffingen (bestaande uit loonbelasting, 

premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en 

inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) en die 

Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in 

verband met de uitvoering van de Overeenkomst verschuldigd zijn of 

worden. 

36.2 Op eerste verzoek van VINCI Energies dient Opdrachtnemer mee te 

werken aan het beperken van het risico van VINCI Energies voor alle 

loonheffingen, sociale premies en omzetbelasting die in verband met 

de Overeenkomst door Opdrachtnemer, diens onderaannemers en/of 

diens uitleners van Personeel zijn verschuldigd.  

36.3 VINCI Energies heeft het recht om de omzetbelasting en loonheffingen 

die Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de 

Overeenkomst moet afdragen, te betalen op een zogenoemde G-

rekening van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer geen G-rekening 

heeft, zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van VINCI Energies een 

dergelijke rekening openen, zodat deze rekening door VINCI Energies 

kan worden gebruikt.  

36.4 Opdrachtnemer bedingt bij ieder van de door hem ingeschakelde 

(onder-)aannemers, die dit op hun beurt ook weer dienen te bedingen 

bij de door hen ingeschakelde (onder-)aannemers en zo voort, dat zij 

eveneens zullen voldoen aan alle genoemde verplichtingen die volgen 

uit artikel 36 (Inleners- en ketenaansprakelijkheid). Opdrachtnemer 

dient ervoor zorg te dragen dat de daartoe strekkende bedingen 

worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten met de 

ingeschakelde (onder-)aannemers en dient op eerste verzoek van 

VINCI Energies aan te tonen dat hieraan is voldaan.  

ARTIKEL 37 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER  

37.1 Op de Overeenkomst, waarvan deze Inkoopvoorwaarden deel 

uitmaken, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980.  

37.2 Geschillen die zien op de Overeenkomst, waaronder geschillen 

betreffende de uitleg van deze Inkoopvoorwaarden in dat verband, 

zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-

Hertogenbosch, tenzij VINCI Energies verkiest de rechter te adiëren 

welke de wet aanwijst. 

II AANVULLENDE BEPALINGEN SOFTWARE 

ARTIKEL 38 TOEPASSELIJKHEID  

De aanvullende bepalingen II zijn steeds samen met het Algemene deel van 

toepassing indien Opdrachtnemer een Licentie op Standaardsoftware 

verleent en/of Maatwerksoftware voor VINCI Energies ontwikkelt en/of 

Software door Opdrachtnemer laat onderhouden.   

ARTIKEL 39 STANDAARDSOFTWARE 

39.1 Opdrachtnemer verleent aan VINCI Energies een niet-exclusief, 

eeuwigdurend, wereldwijd en onherroepelijke Licentie op de 

Standaardsoftware alsmede op Upgrade(s).  

39.2 VINCI Energies heeft het recht (sub-)Licenties te verstrekken aan 

rechtspersonen die onderdeel uitmaken van VINCI Energies. 

39.3 VINCI Energies heeft het recht om: 

a. alle voor VINCI Energies toegankelijke functionaliteiten van de 

Standaardsoftware te gebruiken ook als die niet in de 

Documentatie staan vermeld;  

b. kopieën van de Standaardsoftware te vervaardigen, op te slaan, 

regelmatig te testen en “hot standby” te houden voor het geval 

van een calamiteit;  

c. de Standaardsoftware voor test- en ontwikkeldoeleinden te 

gebruiken; 

d. de Standaardsoftware zonder enige beperking of begrenzing met 

betrekking tot plek, apparatuur, tijdsduur of anderszins te 

gebruiken, waaronder begrepen het gebruik, onderhoud en/of 

beheer daarvan door derden ten behoeve van VINCI Energies. 

39.4 Opdrachtnemer zal een consistent versiebeleid hanteren en zorg 

dragen voor het tijdig beschikbaar stellen van Upgrades en Updates 

van de ter beschikking gestelde Standaardsoftware. Opdrachtnemer 

zal in dat kader regelmatig de noodzaak onderzoeken tot het 

uitbrengen van Upgrades en Updates en zal VINCI Energies zo snel 

mogelijk informeren over de uitkomsten van een dergelijk onderzoek. 

Opdrachtnemer stelt VINCI Energies op verzoek een exemplaar van 

de Upgrades ter beschikking voor test- en evaluatiedoeleinden. VINCI 

Energies is echter nimmer verplicht tot ingebruikname van Upgrades.  

39.5 De intellectuele eigendomsrechten op de Standaardsoftware berusten 

bij Opdrachtnemer of zijn licentiegevers. 

ARTIKEL 40 MAATWERKSOFTWARE 

40.1 Op verzoek van VINCI Energies ontwikkelt c.q. past Opdrachtnemer 

Maatwerksoftware aan conform de Specificaties. 

40.2 Opdrachtnemer verklaart dat de Maatwerksoftware zowel afzonderlijk 

als in combinatie met eventuele bij (een Klant van) VINCI Energies 

aanwezige infrastructuren geschikt is voor het overeengekomen doel. 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 

Maatwerksoftware in voornoemde omgeving c.q. in combinatie met 

voornoemde infrastructuur.  

40.3 Opdrachtnemer zal de door hem ontwikkelde Maatwerksoftware zelf 

testen teneinde vast te stellen of de Maatwerksoftware volledig aan de 

Specificaties voldoet en geen Gebreken bevat.  

40.4 Opdrachtnemer zal daarna de Maatwerksoftware aan VINCI Energies 

ter beschikking stellen en, indien gewenst, op aanwijzingen van VINCI 

Energies installeren en implementeren, waarna VINCI Energies de 

Maatwerksoftware zelf aan een acceptatieprocedure zal onderwerpen. 

Het bepaalde in artikel 9 (Oplevering en Acceptatie) is van 

overeenkomstige toepassing.   

40.5 Opdrachtnemer is verplicht de Broncode van de Maatwerksoftware op 

ieder moment op verzoek van VINCI Energies aan VINCI Energies te 

leveren, doch in ieder geval na afronding van de Maatwerksoftware. 

De Broncode dient volledig en gedocumenteerd te zijn. 

Opdrachtnemer zal de Broncode niet onderwerpen aan enige 

maatregel, zoals versleuteling, die het overeengekomen gebruik en/of 

aanpassen daarvan door VINCI Energies op enigerlei wijze kan 

hinderen.  
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40.6 VINCI Energies heeft het recht de Maatwerksoftware zelf te 

onderhouden of door een derde te laten onderhouden. Opdrachtnemer 

zal VINCI Energies hierbij op verzoek ondersteunen tegen een 

marktconforme vergoeding. Opdrachtnemer zal tevens aan VINCI 

Energies op verzoek de daarvoor benodigde (aanvullende) informatie 

verstrekken.  

ARTIKEL 41 GARANTIE OP SOFTWARE 

41.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 13 (Kwaliteit en garantie) 

garandeert Opdrachtnemer dat: 

a. de Software volledig in overeenstemming met de Specificaties 

functioneert;  

b. de Software efficiënt, deugdelijk en onderling samenhangend is 

geschreven;  

c. de Software voldoet aan (internationale) technische normen;  

d. de Software geen beveiligingsmaatregelen bevat die niet zijn 

overeengekomen, alsmede dat de Software geen vreemde 

elementen bevatten (zoals virussen, worms, etc.); 

e. de Standaardsoftware geen technische voorzieningen, functies of 

andere vreemde elementen bevat die op enig moment, al dan niet 

tijdelijk, aan het door VINCI Energies gewenste gebruik in de weg 

(kunnen) staan; 

f. de in de Overeenkomst en/of Specificaties genoemde 

responstijden worden gehaald; 

g. alle in de hardware ingebouwde functionaliteiten zijn omschreven 

in de Documentatie;  

h. de Software voldoet aan geldende wet- en regelgeving waaronder 

maar niet beperkt tot de bescherming van persoonsgegevens;  

i. de Software voldoet aan relevante beveiligingsnormen zoals ISO 

27001, die door Opdrachtnemer desgevraagd tijdig worden 

afgegeven; 

j. indien Opdrachtnemer niet de eigenaar van de intellectuele 

eigendomsrechten op de Standaardsoftware is, hij door de 

eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de 

Standaardsoftware is gemachtigd om namens deze Licenties aan 

VINCI Energies te verschaffen.  

k. de Software geen zogenaamde open source software 

(onderdelen) bevat, tenzij VINCI Energies hiervoor haar 

voorafgaande Schriftelijke toestemming heeft gegeven.  

Een door VINCI Energies gegeven toestemming laat onverlet de 

verplichting van Opdrachtnemer om VINCI Energies te vrijwaren 

tegen alle schade en kosten in het geval het gebruik van de open 

source software aanleiding geeft tot claims van derden en doet 

ook overigens geen afbreuk aan door Opdrachtnemer verstrekte 

Licenties, garanties en vrijwaringen. De garantie bestaat mede uit 

kosteloos herstel van Gebreken conform het bepaalde in deze 

Inkoopvoorwaarden. 

ARTIKEL 42  WAARBORGEN CONTINUITEIT EN ESCROW 

42.1 Indien Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard en de 

curator de tussen Partijen bestaande Overeenkomst beëindigt, komen 

Partijen reeds nu voor alsdan overeen dat VINCI Energies alsdan het 

recht heeft de Software en de Documentatie te blijven gebruiken op 

grond van artikel 45j van de Auteurswet. Partijen komen reeds nu voor 

alsdan overeen dat het met de Software beoogde gebruik in ieder 

geval omvat: 

a. het recht om de Software op een onbeperkt aantal computers te 

installeren;  

b. het recht om de Software voor onbepaalde tijd op een onbeperkt 

aantal locaties en door een onbeperkt aantal gebruikers van 

VINCI Energies te (laten) gebruiken;  

c. het recht om de Software door VINCI Energies en/of door een 

derde te (laten) onderhouden;  

d. die handelingen ten aanzien van de Software te blijven verrichten 

die VINCI Energies reeds verrichtte voordat Opdrachtnemer in 

staat van faillissement werd verklaard.  

42.2 Indien een onderneming dan wel een rechtspersoon van VINCI 

Energies (geheel of gedeeltelijk) wordt overgedragen aan een derde 

partij, zal Opdrachtnemer dulden dat het gebruik van de Software en 

de Documentatie door deze overnemende partij wordt voortgezet, mits 

deze partij aan Opdrachtnemer desgevraagd heeft bevestigd zich aan 

de (licentie-)voorwaarden te zullen houden.  

42.3 VINCI Energies heeft te allen tijde het recht het gebruik van de 

Software en de Documentatie over te dragen aan een aan haar 

gelieerde rechtspersoon. 

42.4 Op eerste verzoek van VINCI Energies zal Opdrachtnemer een kopie 

van de Broncode van de Software alsmede een kopie van de 

Documentatie in Escrow deponeren bij een onafhankelijke derde, 

welke derde door VINCI Energies voorafgaand moet zijn goedgekeurd 

en waarbij VINCI Energies het recht verkrijgt om de Broncodes van de 

Software onbeperkt te gebruiken.  

42.5 Escrow omvat alle niet openbaargemaakte informatie die VINCI 

Energies redelijkerwijs nodig heeft voor foutherstel, onderhoud en 

beheer van de Software, zodat VINCI Energies daarvan het gewenste 

gebruik kan blijven maken. Escrow voldoet aan hetgeen 

dienaangaande ten tijde van het afsluiten daarvan op de Nederlandse 

markt gebruikelijk is. 

ARTIKEL 43 ONDERHOUD EN/OF SUPPORT SOFTWARE  

43.1 Op verzoek van VINCI Energies zal Opdrachtnemer Onderhoud en/of 

Support op Software uitvoeren. Opdrachtnemer zal het Onderhoud 

en/of Support verrichten conform de Overeenkomst en de daarin 

beschreven methodieken, waarbij Opdrachtnemer een consistent 

versiebeleid voor de Software zal hanteren.  

43.2 Onderhoud omvat ten minste correctief onderhoud, bestaande uit het 

opsporen en herstellen van Gebreken door Opdrachtnemer die VINCI 

Energies hem heeft gemeld of die Opdrachtnemer anderszins bekend 

zijn geworden, een en ander conform de navolgende 

onderhoudsbepalingen en hetgeen Partijen zijn overeengekomen in de 

Overeenkomst. 

43.3 Onderhoud neemt een aanvang onmiddellijk na het einde van de 

garantieperiode.  

43.4 Onderhoud kan verder bestaan uit: 

a. preventief onderhoud, bestaande uit het treffen van maatregelen 

door Opdrachtnemer ter voorkoming van Gebreken en andere 

technische problemen; 

b. innovatief onderhoud, bestaande uit het beschikbaar stellen van 

Upgrades door Opdrachtnemer aan VINCI Energies;  

c. Support. 

43.5 Opdrachtnemer zal het Onderhoud met de grootst mogelijke zorg 

uitvoeren en draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise 

omtrent de Software. 

43.6 Opdrachtnemer zal de voor het Onderhoud relevante gegevens 

omtrent de aan de Software verrichte werkzaamheden registreren en 

vastleggen in zijn administratie. Opdrachtnemer zal VINCI Energies op 

eerste verzoek inzage verschaffen in de vastgelegde gegevens.  

43.7 Opdrachtnemer voert Onderhoud uit op of vanaf zijn eigen locatie. 

Indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is, voert Opdrachtnemer 

Onderhoud uit op een door VINCI Energies aangewezen locatie.  

43.8 Partijen bepalen in onderling overleg op welke momenten Onderhoud 

wordt verricht. Onderhoud moet op een zodanige wijze worden 

uitgevoerd dat dit de bedrijfsprocessen van VINCI Energies niet 

verstoort. Indien Opdrachtnemer weet of zou kunnen weten dat 

Onderhoud verstorend is of zou kunnen zijn, zal Opdrachtnemer VINCI 

Energies daarover tijdig voorafgaand daaraan informeren. 

43.9 Opdrachtnemer rapporteert aan VINCI Energies over het verloop van 

de onderhoudswerkzaamheden. 

43.10 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van VINCI Energies een SLA 

sluiten, waarin concrete service levels met betrekking tot het 

overeengekomen Onderhoud worden vastgelegd en waarin 

maatregelen zijn opgenomen indien een of meerdere service levels 

door Opdrachtnemer niet worden gehaald. 

43.11 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Opdrachtnemer 

verplicht Gebreken die door VINCI Energies bij Opdrachtnemer zijn 

gemeld, te verhelpen binnen de in de Overeenkomst of SLA 

opgenomen termijn.  

43.12 Opdrachtnemer draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging 

van Software en/of Documentatie gedurende de periode dat 

Opdrachtnemer deze onder zich heeft ten behoeve van het uitvoeren 

van het Onderhoud. Het is aan de Opdrachtnemer om dit risico op 

adequate wijze te verzekeren.  

43.13 Voordat Opdrachtnemer overgaat tot het verrichten van Onderhoud 

draagt Opdrachtnemer zorg voor de noodzakelijke reservekopieën 

(Back-up).  

43.14 Opdrachtnemer is na voorafgaande Schriftelijke toestemming van 

VINCI Energies gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-

omwegen of probleem vermijdende restricties (work arounds) in de 
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Software aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken 

daaromtrent zal Opdrachtnemer de gecorrigeerde Software dan wel de 

beschikbaar gestelde nieuwe versie van de Software installeren, 

inrichten, parameteriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte 

software en gebruiksomgeving aanpassen.  

III AANVULLENDE BEPALINGEN CLOUD DIENSTEN 

ARTIKEL 44 TOEPASSELIJKHEID  

44.1 De aanvullende bepalingen III zijn steeds samen met het Algemene 

deel van toepassing indien Software en/of hardware aan VINCI 

Energies ter beschikking wordt gesteld c.q. in gebruik wordt gegeven 

in de vorm van een Cloud Dienst.  

44.2 Met levering wordt gelijkgesteld het moment waarop Opdrachtnemer 

VINCI Energies in staat stelt de Software en/of hardware 

daadwerkelijk te gebruiken op de overeengekomen leveringsdatum. 

ARTIKEL 45 CERTIFICERINGEN 

45.1 De Cloud Dienst van Opdrachtnemer zal minimaal voldoen aan de 

certificeringnormen die door VINCI Energies bij het aangaan van de 

Overeenkomst worden gesteld. Opdrachtnemer zal VINCI Energies 

ongevraagd een kopie van de aanwezige certificaten overhandigen en 

deze certificeringen zelf regelmatig updaten en de vernieuwde 

certificaten weer aan VINCI Energies overhandigen. 

ARTIKEL 46 DATABESTANDEN  

46.1 VINCI Energies is en blijft te allen tijde rechthebbende op alle 

databestanden die VINCI Energies ter beschikking stelt aan 

Opdrachtnemer bij de Cloud Dienst. Opdrachtnemer zal deze 

databestanden van VINCI Energies behandelen als vertrouwelijke 

informatie in de zin van artikel 23.  

46.2 VINCI Energies verleent voor de duur van de Overeenkomst aan 

Opdrachtnemer het recht om de databestanden van VINCI te 

gebruiken uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om de Cloud Dienst 

te verrichten. Ieder ander gebruik van de databestanden door 

Opdrachtnemer is uitdrukkelijk verboden. Bij overtreding van 

voornoemd verbod verbeurt Opdrachtnemer aan VINCI Energies een 

onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend 

euro), alsmede een boete van € 1.000,- (zegge: duizend euro) per dag 

of gedeelte ervan dat de overtreding voortduurt. VINCI Energies 

behoudt zich alle rechten voor, waaronder het recht op vergoeding van 

de door haar geleden en nog te lijden schade. 

46.3 Op eerste verzoek van VINCI Energies zal Opdrachtnemer de 

databestanden beschikbaar stellen aan VINCI Energies.  

46.4 Bij beëindiging of afloop van de Cloud Dienst stelt Opdrachtnemer 

zonder vertraging, kosteloos en binnen zeven (7) kalenderdagen alle 

databestanden van VINCI Energies aan VINCI Energies ter 

beschikking die op de systemen van Opdrachtnemer of een door hem 

ingeschakelde derde aanwezig zijn in het door VINCI Energies 

gewenste gegevensformat. De databestanden zijn zodanig 

gedocumenteerd dat VINCI Energies in staat is om zich toegang te 

verschaffen tot de databestanden. Na de bedoelde beschikbaarstelling 

van alle databestanden aan VINCI Energies bij het einde c.q. 

beëindiging van de Overeenkomst en na bevestiging van ontvangst 

van alle databestanden door VINCI Energies, vernietigt 

Opdrachtnemer alle databestanden die nog in haar systemen 

aanwezig zijn. Opdrachtnemer documenteert de 

vernietigingshandelingen, zal ongevraagd een kopie van deze 

documentatie aan VINCI Energies overhandigen en houdt deze 

documentatie tot vijf (5) jaar na afloop van de Overeenkomst voor 

VINCI Energies beschikbaar.  

46.5 Opdrachtnemer zal, naast het bepaalde in artikel 42.1, ook ervoor zorg 

dragen dat de databestanden in geval van faillissement van 

Opdrachtnemer geen onderdeel uitmaakt van de boedel. 

46.6 Indien Opdrachtnemer de databestanden van VINCI Energies opslaat 

buiten Nederland, heeft Opdrachtnemer daar voorafgaande 

Schriftelijke toestemming van VINCI Energies voor nodig. 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor naleving van de in dat land 

geldende wet- en regelgeving met betrekking tot onder andere 

verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer vrijwaart VINCI 

Energies tegen alle claims en schade in dat verband.  

46.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, draagt Opdrachtnemer 

zorg voor back-ups van databestanden van VINCI Energies met 

inachtneming van de overeengekomen periodes bij gebreke waarvan 

Opdrachtnemer eenmaal per dag een volledige back-up zal maken 

van de databestanden van VINCI Energies. Opdrachtnemer zal VINCI 

Energies voorafgaand aan de Overeenkomst aangeven op welke 

serverlocatie de databestanden van VINCI Energies worden 

opgeslagen. In het geval van een public en/of private cloud server zal 

Opdrachtnemer VINCI Energies voorafgaand aan het sluiten van de 

Overeenkomst informeren over toepasselijke veiligheidsmaatregelen 

(personeel, sleutelregime, etc.). Opdrachtnemer stelt VINCI Energies 

in staat om aan haar (bewarings-)verplichtingen uit hoofde van 

toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen.  

ARTIKEL 47 EXIT PROCEDURE 

47.1 Op eerste verzoek van VINCI Energies zullen Partijen een exit-plan 

opstellen waarin de afspraken over een eventuele exit worden 

vastgelegd, zoals het tijdschema, de taken en verantwoordelijkheden 

van beide Partijen. Het exit-plan maakt onderdeel uit van de 

Overeenkomst.  

47.2 In het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering van VINCI 

Energies zullen Partijen in het geval van beëindiging van de 

Overeenkomst, om welke reden dan ook, per omgaande in overleg 

treden omtrent de voortzetting van de Dienst door een derde partij of 

door VINCI Energies.  

47.3 Opdrachtnemer doet op eerste verzoek van VINCI Energies datgene 

wat redelijkerwijs noodzakelijk is om er voor te zorgen dat een derde 

partij of VINCI Energies zonder belemmeringen een soortgelijke Dienst 

ten behoeve van VINCI Energies kan verlenen. 

47.4 Onder de in het vorige lid bedoelde redelijke maatregelen in het kader 

van de overstap naar een derde partij en/of ander systeem worden in 

ieder geval verstaan (naar keuze van VINCI Energies): 

a. het aanleveren van de in de Cloud Dienst opgeslagen 

databestanden aan de derde partij of VINCI Energies conform de 

norm voor dataportabiliteit; 

b. het aan de derde partij of VINCI Energies aanleveren van de 

specifieke instellingen/inrichting van de Cloud Dienst (waaronder 

begrepen bedrijfsregels, macro’s, etc.); 

c. het verstrekken van Licenties op de Standaardsoftware of 

soortgelijke programmatuur te verstrekken die VINCI Energies in 

staat (blijven) stellen de met de Programmatuur opgeslagen 

databestanden te blijven raadplegen; 

d. het op verzoek van VINCI Energies vernietigen van de 

databestanden tegen afgifte van bewijs van vernietiging;  

e. het technisch ontvlechten en ontmantelen van (een deel van) de 

Cloud Dienst. 

47.5 Opdrachtnemer zal VINCI Energies alle inlichtingen, gegevens en 

documentatie, welke voor de uitvoering van de Dienst benodigd 

waren, ter beschikking stellen, welke door Opdrachtnemer op basis 

van de Overeenkomst ten behoeve van VINCI Energies reeds 

ontwikkeld waren c.q. in eigendom waren, alsmede Licenties 

verschaffen met betrekking tot gegevens, waarvan het intellectuele 

eigendomsrecht berust bij Opdrachtnemer, alsmede, indien mogelijk, 

Licenties verschaffen met betrekking tot gegevens waarvan het 

intellectuele eigendomsrecht bij toeleverancier berust, indien zulks is 

toegestaan. 

47.6 Opdrachtnemer zal de redelijke instructies van VINCI Energies voor 

een ordelijke overdracht van de Dienst naar VINCI Energies of een 

derde partij opvolgen.  

47.7 Opdrachtnemer verricht de in artikel 47 bedoelde werkzaamheden 

tegen de in de Overeenkomst bepaalde tarieven en condities. In 

afwijking van de vorige volzin worden voornoemde diensten kosteloos 

verricht indien sprake is van een toerekenbaar tekortschieten door 

Opdrachtnemer.  

47.8 Opdrachtnemer verklaart zich voorts bereid om VINCI Energies 

desgewenst toe te staan het gebruik van de Cloud Dienst na de 

beëindigingsdatum voor een redelijke periode te verlengen, indien de 

werkzaamheden overeenkomstig het exit-plan niet tijdig zijn afgerond. 

Hiervoor kan door Opdrachtnemer een vergoeding in rekening worden 

gebracht, naar rato van de laatst geldende gebruiksvergoedingen, 

tenzij de niet-tijdige afronding van de exit-werkzaamheden 

toerekenbaar is aan Opdrachtnemer in welk geval deze kosten voor 

rekening en risico van Opdrachtnemer blijven. De Overeenkomst(en) 

blijft/blijven gedurende voornoemde verlenging onverminderd van 

kracht. 
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IV AANVULLENDE BEPALINGEN WERKEN 

ARTIKEL 48 TOEPASSELIJKHEID  

De aanvullende bepalingen IV zijn steeds samen met het Algemene deel van 

toepassing indien door Opdrachtnemer Werken worden uitgevoerd ten 

behoeve van VINCI Energies. 

ARTIKEL 49 VOLGORDE VAN WERKEN 

VINCI Energies is bevoegd de volgorde van de uit te voeren Werken te 

wijzigen in verband met de voortgang van de bouw, zonder enige 

schadeplichtigheid jegens Opdrachtnemer. 

ARTIKEL 50 FACTURATIE VAN WERKEN 

50.1 De factuur dient naast de vereisten, zoals genoemd in artikel 12.5, ook 

de volgende gegevens te vermelden: 

a. G-rekeningnummer; 

b. het eerder gefactureerde bedrag inclusief bedrag van onderhavige 

factuur; 

c. het nog te factureren bedrag; 

d. indien sprake is van onderaanneming en/of inlening van 

Arbeidskrachten in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid, de 

omvang van het loonkostenbestandendeel opgenomen in het 

gefactureerde; 

e. het loonheffingennummer van Opdrachtnemer. 

50.2 Bij elke factuur dient een manurenregister met daarop een specificatie 

van gewerkte uren te worden verstrekt onder vermelding van de naam 

en BSN van de desbetreffende werknemers en in het geval het een 

werknemer betreft van buiten de EER onder vermelding van de naam 

en het nummer van het geldig identiteitsbewijs van deze werknemer. 

50.3 VINCI Energies heeft het recht een bedrag van 32% van het 

loonkostenbestanddeel te storten op de G-rekening van 

Opdrachtnemer.  

ARTIKEL 51 ONDERHOUDSTERMIJN 

51.1 Gedurende de onderhoudstermijn dient Opdrachtnemer op eerste 

verzoek van VINCI Energies voor eigen rekening alle Gebreken te 

herstellen. 

51.2 Na oplevering door VINCI Energies aan de Klant geldt, tenzij anders 

overeengekomen: 

a. een bouwkundige onderhoudstermijn van zes (6) maanden voor 

Opdrachtnemer; 

b. een onderhoudstermijn voor technische installaties van minimaal 

twaalf (12) maanden, waarin een volledig stookseizoen van 15-09 

t/m 15-05 is opgenomen. 

V AANVULLENDE BEPALINGEN INLENEN ARBEIDSKRACHTEN 

ARTIKEL 52 TOEPASSELIJKHEID  

De aanvullende bepalingen V zijn steeds samen met het Algemene deel van 

toepassing indien VINCI Energies op uitzend- en/of detacheringsbasis 

Arbeidskrachten van Opdrachtnemer inleent voor het verrichten van Diensten 

en/of Werken. 

ARTIKEL 53 ARBEIDSKRACHTEN 

53.1 De Arbeidskracht zal zijn werkzaamheden verrichten onder leiding en 

toezicht van (de Klant van) VINCI Energies. 

53.2 Opdrachtnemer zal de Arbeidskracht zonder voorafgaand overleg met 

en toestemming van VINCI Energies niet vervangen door een andere 

Arbeidskracht. 

53.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 17 (Personeel van 

Opdrachtnemer) garandeert Opdrachtnemer dat hij steeds over 

voldoende Arbeidskrachten ten behoeve van VINCI Energies kan 

beschikken om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. 

ARTIKEL 54 VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER 

54.1 Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat VINCI Energies 

voorafgaand aan de ondertekening van Overeenkomst, in het bezit is 

gesteld van: 

a. een recent en gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel (niet ouder van één (1) maand) 

waaruit blijkt dat het bedrijfsmatig beschikbaar stellen van 

Arbeidskrachten deel uitmaakt van de bedrijfsactiviteiten van 

Opdrachtnemer; 

b. de SBI-code, toegekend door de Kamer van Koophandel na 

registratie in het handelsregister conform de registratieplicht 

Waadi; 

c. voor zover dat wettelijk is vereist, een vergunning van 

Opdrachtnemer tot het ter beschikking mogen stellen van 

arbeidskrachten en tevens voldoen aan wettelijke 

registratieverplichtingen; 

d. Opdrachtnemer dient (gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst) te voldoen aan het gestelde in de NEN4400-1 

respectievelijk NEN 4400-2 norm en te zijn opgenomen in het 

register Gecertificeerde Ondernemingen van de Stichting 

Normering Arbeid (SNA); 

e. een bewijs van het bestaan van de G-rekening en het daarbij 

behorende (bank)rekeningnummer;  

f. een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen; 

g. een verklaring betalingsgedrag keten- en 

inlenersaansprakelijkheid; 

h. andere vanuit wet- en regelgeving noodzakelijke of logisch 

voortvloeiende documenten en/of verklaringen.  

54.2 Opdrachtnemer dient indien zich in de hiervoor opgesomde gegevens 

één of meerdere wijzigingen voordoen van welke aard dan ook op 

eigen initiatief en steeds indien VINCI Energies dit verlangt, VINCI 

Energies in het bezit te stellen van deze gewijzigde documenten.  

54.3 Uiterlijk voor aanvang van de Overeenkomst en indien zich hierin 

wijzigingen voordoen, verstrekt Opdrachtnemer aan VINCI Energies: 

a. de gegevens van de Arbeidskracht bestaande uit NAW gegevens, 

geboortedatum, BSN, nationaliteit, soort identiteitsbewijs alsmede 

nummer en geldigheidsduur, indien van toepassing de 

aanwezigheid van een A1/E101 verklaring, verblijfsvergunning, 

tewerkstellingsvergunning, notificatie; 

b. voor Arbeidskrachten die niet onder het vrij verkeer van 

werknemers vallen, dient een kopie van het paspoort, de 

verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning te worden 

verstrekt; 

c. onderbouwing van de kennis en ervaring van de ter beschikking 

gestelde Arbeidskracht in de vorm van kopieën van diploma’s en 

certificaten; 

d. een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de Arbeidskracht in 

dienst is van Opdrachtnemer dan wel andere bewijsstukken 

waaruit blijkt dat geen sprake is van het doorlenen van derden, 

zoals ZZP’ers. 

54.4 Indien wet- en/of regelgeving met betrekking tot bovenstaande 

gegevens en documenten wijzigt, zullen Partijen deze wijzigingen 

doorvoeren en daarnaar handelen. 

54.5 Opdrachtnemer zal met betrekking tot iedere Arbeidskracht voldoen 

aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van inhouding en het 

afdragen van loonbelasting, sociale premies, 

werknemersverzekeringen, afdracht omzetbelasting en aan alle 

overige toepasselijke wettelijke verplichtingen.  

54.6 Opdrachtnemer zal VINCI Energies en/of haar Klant vrijwaren tegen 

vorderingen die verband houden met het niet-naleven van de 

verplichtingen genoemd in artikel 54.5 waaronder, maar niet beperkt 

tot vorderingen tot het betalen van kosten en boetes. Voorts zal 

Opdrachtnemer aan VINCI Energies alle hiermee verband houdende 

schade en kosten op eerste verzoek van VINCI Energies voldoen. 

54.7 VINCI Energies heeft het recht een bedrag van 25% van het 
loonkostenbestanddeel te storten op de G-rekening van 
Opdrachtnemer.  

54.8 VINCI Energies heeft het recht een bedrag in te houden van 40% van 

het door Opdrachtnemer aan VINCI Energies in rekening gebrachte 

factuurbedrag exclusief omzetbelasting ter afdekking van haar risico's 

inzake aansprakelijkheid voor afdracht van de verplichtingen genoemd 

in artikel 54.5 ter zake van de door Opdrachtnemer ter beschikking 

gestelde Arbeidskrachten gedurende de periode dat Opdrachtnemer 

niet beschikt over een G-rekening.  

54.9 Schending van de in voorgaande leden beschreven verplichtingen 

geeft VINCI Energies te allen tijde het recht de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat VINCI Energies 

gehouden zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding.  

54.10 Indien uit de Overeenkomst blijkt dat er moet worden voldaan aan 

VCU eisen, zal Opdrachtnemer moeten voldoen aan de VCU eisen en 
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zal het Personeel in het bezit moeten zijn van een diploma Veiligheid 

voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). De 

Arbeidskracht zal, gelet op de aard van de Diensten en/of Werken en 

de eis van VINCI Energies of Klant, in het bezit moeten zijn van een 

diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) of een diploma Veiligheid voor 

Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA).  

54.11 Conform artikel 24 (Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten) 

komen alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met 

betrekking tot de resultaten die ontstaan tijdens een inleenperiode toe 

aan VINCI Energies.  

ARTIKEL 55 TARIEF, URENREGISTRATIE EN FACTURATIE  

55.1 De tussen VINCI Energies en Opdrachtnemer overeengekomen 

uurtarieven zijn inclusief de kosten voor woon-werkverkeer. Reisuren 

voor woon- werkverkeer worden niet separaat door VINCI Energies 

vergoed. Andere kosten alsmede overuren, die niet Schriftelijk vooraf 

zijn overeengekomen, worden niet door VINCI Energies vergoed. 

55.2 De medewerker dient wekelijks zijn gewerkte uren in het digitale 

tijdverantwoordingssysteem van VINCI Energies in te vullen. 

55.3 Opdrachtnemer zal een factuur sturen met de daadwerkelijk door de 

Medewerker ten behoeve van VINCI Energies gewerkte uren.  

55.4 De factuur dient naast de vereisten, zoals genoemd in artikel 12.5, ook 

de volgende gegevens te vermelden: 

a. de periode waarin de Diensten zijn verricht; 

b. G-rekeningnummer; 

c. indien sprake is van inlening van Arbeidskrachten, de omvang van 

het loonkostenbestandendeel opgenomen in het gefactureerde; 

d. het loonheffingennummer van Opdrachtnemer. 

55.5 Bij elke factuur dient een manurenregister met daarop een specificatie 

van gewerkte uren te worden verstrekt onder vermelding van de naam 

en BSN van de desbetreffende werknemers en in het geval het een 

werknemer betreft van buiten de EER onder vermelding van de naam 

en het nummer van het geldig identiteitsbewijs van deze werknemer. 

VI AANVULLENDE BEPALINGEN INLENEN ZZP 

ARTIKEL 56 TOEPASSELIJKHEID  

De aanvullende bepalingen VI zijn steeds samen met het Algemene deel van 

toepassing indien VINCI Energies een ZZP’er inhuurt.  

 

ARTIKEL 57 MODEL OVEREENKOMST 

Indien sprake is van de inhuur van een ZZP’er zullen Partijen gebruik maken 

van de template modelovereenkomst van VINCI Energies.  

VII AANVULLENDE BEPALINGEN OPLEIDING, TRAINING OF 

CURSUS  

ARTIKEL 58 TOEPASSELIJKHEID  

De aanvullende bepalingen VII zijn steeds samen met het Algemene deel van 

toepassing indien Opdrachtnemer opleidingen voor VINCI Energies zal 

verzorgen. 

ARTIKEL 59 OPLEIDING, TRAINING OF CURSUS 

59.1 Opdrachtnemer zal voor de opleiding, training of cursus uitsluitend 

daartoe gekwalificeerd Personeel inzetten.  

59.2 VINCI Energies kan de betreffende opleiding, training of cursus tot 

veertien (14) kalenderdagen voor aanvang kosteloos Schriftelijk 

annuleren.  

59.3 Geeft het aantal aanmeldingen daartoe redelijkerwijs aanleiding, dan 

kan Opdrachtnemer enkel na voorafgaande Schriftelijke toestemming 

van VINCI Energies de opleiding, cursus of training annuleren, dan wel 

de opleiding, cursus of training combineren met één of meerdere 

andere opleidingen, trainingen of cursussen of de opleiding, cursus of 

training op een andere datum of een ander tijdstip laten plaatsvinden, 

zulks echter onder vergoeding van de door VINCI Energies geleden 

schade. Indien sprake is van annulering betaalt Opdrachtnemer de 

reeds door VINCI Energies betaalde kosten voor de opleiding, training 

of cursus terug.  

59.4 VINCI Energies is, na enkele kennisgeving aan Opdrachtnemer, altijd 

gerechtigd om een andere deelnemer naar de betreffende opleiding, 

training of cursus te sturen dan de origineel aangemelde deelnemer.  

59.5 VINCI Energies is volledig vrij om het door Opdrachtnemer gebruikte 

en/of verstrekte (opleiding-, training- en/of cursus-)materiaal 

(waaronder mede begrepen Software) of andere gegevens te 

gebruiken binnen haar organisatie.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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