
 

Bijlage. Algemene Voorwaarden van Onderaanneming WESTLAND SECURITY  

 

Artikel 01 – Begripsomschrijvingen 

Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze algemene voorwaarden van 
onderaanneming de volgende betekenis: 

- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van onderaanneming. 

- Dag: kalenderdag 
- Hoofdaannemer: De rechtspersoon welke beveiligingsdiensten door hem overeengekomen uit te voeren ten behoeve van de 

Opdrachtgever uitbesteedt aan een rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend als zelfstandig ondernemer, welke deze diensten op 
basis van onderstaande voorwaarden en zoals in de overeenkomst neergelegd feitelijk uitvoert ten behoeve van de Opdrachtgever. 

- Onderaannemer: De rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend als zelfstandig ondernemer, werkzaamheden uitvoerend voor 
meerdere Opdrachtgevers/Hoofdaannemers, die op basis van onderstaande voorwaarden de werkzaamheden zoals in de overeenkomst 

neergelegd feitelijk ten behoeve van de Opdrachtgever uitvoert in opdracht van de Hoofdaannemer. 
- Opdrachtgever: De natuurlijke – of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden feitelijk werkzaamheden 

worden verricht. 

- Werkzaamheden: Beveiligingswerkzaamheden in de ruimste zin des woord en overige bedrijfsdiensten. 
- Werkprogramma: Een formulier waarop Partijen in onderling overleg een werkomschrijving hebben aangegeven, zo mogelijk tevens 

plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd. 

- Object: Het te beveiligen gebouw/terrein. 

- Overeenkomst: Schriftelijke vastlegging van alle contractueel overeengekomen afspraken tussen Partijen. 
- Partijen: Hoofdaannemer en Onderaannemer. 

- Tarief: de tussen Hoofdaannemer en Onderaannemer overeengekomen tarieven voor de levering van Goederen, Diensten en/of 
Personeel zoals aangegeven in de Overeenkomst. 

 

Artikel 02 – Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden van onderaanneming zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, 

opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en facturen tussen Hoofdaannemer en Onderaannemer. 
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van Onderaannemer, wordt uitdrukkelijk van de handgewezen. 

Afwijkende voorwaarden van de Onderaannemer maken alleen deel uit van de overeenkomst, voor zover die voorwaarden door 

Hoofdaannemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. 
In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van 

kracht. 

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd en zijn dan en slechts dan van toepassing indien deze door Hoofdaannemer 

gedeponeerd zijn. Van toepassing op de samenwerking zijn altijd de laatst gedeponeerde Algemene Voorwaarden van Onderaanneming. 

Onderaannemer kan kosteloos de meest recente Algemene Voorwaarden van Onderaanneming opvragen bij Hoofdaannemer. 

Artikel 03 – Offerte 

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. 

 

Artikel 04 – Opdrachtbevestiging 

Nadat door de Onderaannemer de inhoud van de Overeenkomst is bevestigd door toezending aan de Hoofdaannemer van 
de ondertekende Overeenkomst plus het werkprogramma, mag de Onderaannemer er van uitgaan, dat de Hoofdaannemer 

zich met de Overeenkomst en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de Hoofdaannemer binnen 8 

dagen na ontvangst van de Overeenkomst en het werkprogramma de Onderaannemer middels aangetekend schrijven van 
het tegendeelbericht. 

Uitsluitend de onderstaande voorwaarden zijn bepalend voor de inhoud van de tussen Partijen gelden de 

overeenkomst. 
Bij eenmalige werkzaamheden wordt de Hoofdaannemer geacht met de Overeenkomst en het werkprogramma te zijn 

akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der 

werkzaamheden wordt begonnen. 

De Onderaannemer zal telkenmale op verzoek van de Hoofdaannemer een geldige verklaring (niet ouder dan drie maanden) van correcte 

betaling aan de Belastingdienst overleggen. 

 

Artikel 05 – Wijziging van de overeenkomst 

Wijzigingen van hetgeen volgens de Overeenkomst is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 

6 lid 7 en artikel 9 lid 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden, voor Partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door 

Partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke Overeenkomst. 

 

Artikel 06 – Uitvoering van de overeenkomst 

De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd. De Onderaannemer zal daarbij de 
op de werkzaamheden van toepassing zijnde geldende cao correct naleven. Voor beveiligingswerkzaamheden en voor 
werkzaamheden voor WESTLAND SECURITY Security en WESTLAND SECURITY Security Diensten BV zal dit de cao 
Particuliere Beveiliging zijn. Voor beveiligingswerkzaamheden voor WESTLAND SECURITY Security Horeca en WESTLAND 
SECURITY Security Events zal dit de cao Particuliere Beveiligingsorganisaties of de cao Evenementen- en 
Horecabeveiligingsbranche zijn. 
De Onderaannemer zal het werk of een deel daarvan niet door derden laten uitvoeren dan na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring 
vooraf door Hoofdaannemer, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken. In dier voege dat de opdrachtgevende Onderaannemer daarin de 

rechtspositie inneemt van de Hoofdaannemer en de opdrachtnemende Onderaannemer die van Onderaannemer. 



 
Indien Onderaannemer het in leden 1 en 2 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt wordt de op de Overeenkomst betrekkinghebbende 
factuur volledig aan Hoofdaannemer gecrediteerd. 

Uitsluitend de door de Hoofdaannemer te geven orders en aanwijzingen zullen door de Onderaannemer bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden worden opgevolgd, voor zover niet afwijkend van de Overeenkomst en het daarbij behorende werkprogramma. De 

Onderaannemer zal niet zelfstandig de Opdrachtgever benaderen over de uit te voeren werkzaamheden, dan na uitdrukkelijke toestemming 
van de hoofdaannemer. 

De Hoofdaannemer kan in afwijking van het hier bovenstaande zijn Opdrachtgever of dienst gemachtigde schriftelijk verzoeken orders 
en/of aanwijzingen ten aanzien van de uitvoering van het werk rechtstreeks aan de Onderaannemer te geven. De Hoofdaannemer zal steeds 

vooraf de Onderaannemer daarvan schriftelijk in kennisstellen. 

Onderaannemer zal de Hoofdaannemer vrijwaren voor diens aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven 
door de Onderaannemer van verplichtingen ingevolge wet, overeenkomst dan welvoorschriften. 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de 
Onderaannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, 

indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de Hoofdaannemer 

worden medegedeeld. 

Indien het de Onderaannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen 
noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing 

geschieden in overleg tussen Partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel5. 

Hoofdaannemer zal zorg dragen voor algemene en specifieke instructies en deze te allen tijde kenbaar maken en inzichtelijk houden voor 
Onderaannemer verwijzen naar de gedragscode/het bedrijfsreglement. 

 

Artikel 07 – Contractnaleving en controle 

Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de Hoofdaannemer geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden 
in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of in dien de Hoofdaannemer aan de hand van een tevoren tussen 

Partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering- en controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte 
werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de Hoofdaannemer de Onderaannemer onverwijld schriftelijk 

in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking. 

Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste: 

- een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking; 

- een redelijke termijn waarbinnen de Onderaannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen. 

Indien door de Onderaannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, 
staat het de Hoofdaannemer vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. 
De Hoofdaannemer zal de Onderaannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal 

evenwel geen sprake zijn indien de geconstateerde afwijking de eerste door de Hoofdaannemer aan de Onderaannemer gemelde afwijking 

is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de 

belangen van de Hoofdaannemer en de Onderaannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen 

leiden. 

 

Artikel 08 –Hulpmiddelen 

Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen zijn bij de contractprijs inbegrepen. 
De Onderaannemer is vrij in zijn keuze van hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. 

In afwijking van het hierboven onder lid 1 bepaalde, zal de Hoofdaannemer bij de Opdrachtgever trachten te bedingen dat 
deze laatste de voor de werkzaamheden benodigde ruimte en hulpmiddelen kosteloos aan de Onderaannemer ter 

beschikking zal stellen. 

 

Artikel 09 – Prijs 

De prijs is gebaseerd op de opgegeven en daadwerkelijk verrichte werkzaamheden op uren en tijdstippen opgenomen in 
het werkprogramma, bezetting, gebruik en bestemming van het object. 

Indien in de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden in het werkprogramma, die naar het 

oordeel van de Hoofdaannemer en/of Onderaannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in 
overleg met de andere partij en met inachtneming van artikel 5geschieden. 

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de Onderaannemer, 

tengevolge van (een) wijziging(en) in een betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van 

overheidswege van een dringend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpmiddelen, 
materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal Onderaannemer aan Hoofdaannemer een aanpassing van de contractprijs kunnen 

voorstellen, in beginselovereenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane 

maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven genoemd, vindt een voorstel tot 
prijswijziging van de contractprijs plaats met een stijgingspercentage van de kosten hier bedoeld. Dat blijkt uit een voor de 

bedrijfstak representatieve rapportage – door toedoen van de Nederlandse Veiligheidsbranche opgemaakt door een register 

accountant. Prijswijzigingsvoorstellen van de Onderaannemer aan de Hoofdaannemer worden eerst van kracht nadat deze door de 
Hoofdaannemer en Onderaannemer schriftelijk worden overeengekomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4. 

 
Artikel 10 – Betaling 

Facturering door Onderaannemer zal plaatsvinden zodra de overeengekomen werkzaamheden of gedeelten waarop een termijnbetaling 
betrekking heeft door de Onderaannemer naar genoegen van de Hoofdaannemer zijn verricht. Betaling door Hoofdaannemer dient te 

geschieden binnen 60dagen na factuurdatum. 

De Hoofdaannemer heeft steeds het recht, tenzij de Onderaannemer op andere door de Hoofdaannemer geaccepteerde wijze waarborgen 
daartoe heeft verschaft, om ingevolge de Inlenersaansprakelijkheid dan wel de Wet Ketenaansprakelijkheid, ter zake van de werkzaamheden 

verschuldigde premies sociale verzekeringen, loonbelasting en omzetbelasting te betalen door storting op een zogenaamde G-rekening, dan 

wel door deze rechtstreeks over te maken naar de Belastingdienst. Door betaling hiervan is de Hoofdaannemer jegens de Onderaannemer 

gekweten, voor zover het deze bedragen betreft. 

De Onderaannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de Hoofdaannemer ondanks sommatie weigert te voldoen aan de 
betalingsverplichtingen. 

Betalingsgeschillen kunnen, in afwijking van artikel 17, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Gelderland. Alle 



 
kosten, vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. 
Betaling door Hoofdaannemer houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in. Indien Hoofdaannemer zijn betalingsverplichtingen niet 

nakomt is hij tot niet meer gehouden dan tot vergoeding van de wettelijke rente en zal hij dit niet eerder verschuldigd zijn dan nadat hij door 

Onderaannemer een redelijke termijn heeft gekregen om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Hoofdaannemer is gerechtigd openstaande 
bedragen te verrekenen met alle bedragen die zij – uit welke hoofd dan ook – aan Onderaannemer is verschuldigd. 

 

Artikel 11 – Verbod van cessie 

Het is de Onderaannemer verboden, zijn uit deze overeenkomst jegens de Hoofdaannemer voortvloeiende vorderingen zonder diens 

toestemming aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. 
 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

De maximale aansprakelijkheid van de Onderaannemer voor alle schade welke door de Onderaannemer, zijn personeel of 
Onderaannemers aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen overeengekomen dat de aansprakelijkheid van 

de Onderaannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de Onderaannemer, zijn personeel of 
Onderaannemers, op een hoger bedrag dan € 5.000.000,=, doch niet meer dan € 10.000.000,= per gebeurtenis wordt 

vastgesteld. De meerkosten die de Onderaannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de 
aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, door de Onderaannemer worden gedragen. Een geldig 

verzekeringsbewijs dient overlegd te worden door Onderaannemer. 

Zodra Onderaannemer weet of verwacht dat zijn personeel niet, niet tijdig of niet naar behoren geleverd kunnen worden, 
zal zij Hoofdaannemer daarvan onverwijld schriftelijk en onder opgave van reden in kennis stellen. Onderaannemer is 

aansprakelijk voor eventuele schade die Hoofdaannemer lijdt door de vertraging en/of niet- levering. 

Indien Onderaannemer niet tijdig of niet naar behoren levert is Hoofdaannemer slechts het Tarief verminderd met 20% 
voor de correct geleverde diensten verschuldigd voor zover Hoofdaannemer geen gebruik zal maken van het recht de 

Overeenkomst te ontbinden, en onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen. Hoofdaannemer is 

gerechtigd alle door Onderaannemer veroorzaakte schade direct en voor rekening en risico van Onderaannemer te 
(laten)herstellen en/of op hem/haar te verhalen. Hoofdaannemer is gerechtigd alle door Onderaannemer veroorzaakte 

schade direct te verrekenen met openstaande facturen. Betaalde schadevergoedingen zullen steeds in mindering strekken 

op eventuele verplichtingen uit ongedaanmakingsverbintenissen als bedoeld in artikel 6:271BW. 

 

Artikel 13 – Duur van de overeenkomst en beëindiging 

De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij nadrukkelijk anders is 

overeengekomen. Beëindiging van de overeenkomst kan steeds bij brief plaatsvinden, waarbij de afzender ingevolge de 
wet het bewijsrisico van ontvangstenig andere omstandigheid waarbij de Onderaannemer de vrije beschikking over zijn 

totale vermogen verliest 

- de Onderaannemer de bedrijfsuitoefening staakt 

- de Onderaannemer haar wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, en, 

daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld haar verzuim niet heeft gezuiverd binnen de daarvoor gestelde redelijke 

termijn 
- de Onderaannemer het Verbod van Cessie (Artikel 11)overtreedt. 

 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Hoofdaannemer bevoegd de gesloten overeenkomst ook 

met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat Onderaannemer zich niet committeert aan: 

- verbod op dwangarbeid 

- het recht op vakbondsvrijheid 
- het recht van organisatie- en collectiefoverleg 

- het verbod op discriminatiebetreffende tewerkstelling en verloning 

- geen gebruik te maken van kinderarbeid. 
 In het geval dat Hoofdaannemer op grond van dit artikel geheel of gedeeltelijk is ontbonden, kan 

Hoofdaannemer het nog niet uit gevoerde deel van de Overeenkomst aan derden opdragen zonder dat Hoofdaannemer 

tot enige schadevergoeding aan Onderaannemer is gehouden. Onderaannemer zal alles doen wat redelijkerwijs van 
hem kan worden verlangd om de overdracht aan deze derden goed te doen verlopen. 

 

Artikel 14 – Overmacht 

Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de Hoofdaannemer of zijn Opdrachtgever tijdelijk – ten hoogste 3 maanden 

– niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks Hoofdaannemer het recht op vermindering van de overeengekomen prijs 

voor die periode, gebaseerd op de daadwerkelijke inzet van personen en hulpmiddelen. 
Indien de overmacht langer duurt dan de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, zullen de Onderaannemer en de Hoofdaannemer overleg 

plegen over de prijs die zal gelden voor de resterende overmachtperiode. 

Indien door maatregelen van de Hoofdaannemer of zijn Opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of 
slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks recht op vermindering van de overeengekomen prijs voor die 

periode en zal de prijs worden gebaseerd op daadwerkelijke inzet van personen en hulpmiddelen. 

 
Artikel 15 – Vrijwaring 

Onderaannemer zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Omzetbelasting, Loonbelasting, premies Sociale Verzekeringswetten, 

AOW etc. Onderaannemer vrijwaart Hoofdaannemer vooralle aanspraken dienaangaande. Onderaannemer verklaart zich uitdrukkelijk 

bekend met artikel 7:658 BW, alsmede net de verplichtingen die jegens haar voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. 
Onderaannemer vrijwaart Hoofdaannemer tegen op deze bepaling gebaseerde vorderingen van haar personeel of derden, onder andere de 

arbeidsinspectie. 

 

Artikel 16 – Concurrentiebeding / Schadeloosstelling 

Het is de Onderaannemer verboden om gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van 12 
maanden na beëindiging daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hoofdaannemer: 

a. werkzaam te zijn ten behoeve van de Opdrachtgever(s) van de Hoofdaannemer; 
b. prijsopgaven of offertes aan de Opdrachtgever(s) van de Hoofdaannemer uit te brengen voor vervanging, uitbreiding 



 
of wijzigingen van diensten welke de Hoofdaannemer met deze Opdrachtgever(s) is/was overeengekomen; 

c. de Opdrachtgever(s) van de Hoofdaannemer direct of indirect in zijn eigen of in het belang van derden te benaderen, 
teneinde de Opdrachtgever(s) te bewegen de handelsrelatie met de Hoofdaannemer of een daarmee gelieerde 

onderneming te beëindigen ten behoeve van zichzelf of een concurrent. 

Indien de Onderaannemer in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel handelt, zal de Onderaannemer aan de 
Hoofdaannemer een boete van € 20.000,= per dag of gedeelte van een dag verbeuren, voor zolang de overtreding 

voortduurt met een maximum van € 1.000.000, onverminderd het recht van de Hoofdaannemer een vergoeding van de 

werkelijk door haar geleden kosten en interesten te vorderen, voor zover het verbeurde boetebeding overschrijdende. 
Het is Onderaannemer niet toegestaan om voorafgaand aan, gedurende de looptijd van en/of na afloop van de 

Overeenkomst uitingen te doen van de naam en/of het logo van Hoofdaannemer op welke wijze dan ook, waaronder doch 

niet beperkt tot reclame, websites, billboards en andere openbaarmakingen, indien deze uiting verband houdt met de 
Overeenkomst. 

Het is Onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van Hoofdaannemer niet toegestaan: 

a. beeldmateriaal van Opdrachtgever(s) van Hoofdaannemer te gebruiken 
b. als referent(ie) Opdrachtgever(s) van Hoofdaannemer te gebruiken 

c. als referent(ie) evenementen te gebruiken waar Onderaannemer in opdracht van Hoofdaannemer werkzaamheden 

heeft verricht. 

Indien het gestelde in leden 2 en/of 3 overtreden wordt, verbeurt Onderaannemer aan Hoofdaannemer een boete van € 

1.000,- per dag of gedeelte van een dag per overtreding voor de periode dat de overtreding geduurd heeft respectievelijk 

nog voortduurt met een maximum van €50.000,-. 
Het is Onderaannemer verboden om personeel en/of arbeidskrachten van Hoofdaannemer op welke wijze dan ook ertoe te 

bewegen bij Onderaannemer in dienst te treden, werkzaamheden in opdracht van Onderaannemer te verrichten, enzovoort. 

Overtreding van het bepaalde in dit artikel leidt tot een direct opeisbare boete ten laste van Onderaannemer ten gunste van 
Hoofdaannemer ad € 10.000,-- en € 500,-- per dag dat deze overtreding voortduurt. 

De in dit artikel genoemde boetes c.q. bedragen zijn direct opeisbaar, derhalve zonder voorgaande kennisgeving en/of in 

gebreke stelling. 
Het is Hoofdaannemer toegestaan de in dit artikel genoemde boetes in mindering te brengen op de door Onderaannemer gefactureerde 

kosten. 

 
Artikel 17 – Geschillen 

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden zullen worden 
beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Gelderland. 

Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen worden beslecht bij 

rechtbank Gelderland. 

 

Artikel 18 – Kwalificering en Certificering Onderaannemers 

De Onderaannemer is aangesloten bij brancheorganisatie Nederlandse Veiligheidsbranche of beschikt over een kwaliteits(zorg)systeem dat 
voldoet aan de minimale eisen zoals deze in de op de Werkzaamheden van toepassing zijnde keurmerk van de Nederlandse 

Veiligheidsbranche zijn omschreven. 
 

Artikel 19 – Wet op de Identificatieplicht Onderaannemers 

In het kader van de Wet op de Identificatieplicht is Onderaannemer verplicht om vóór aanvang werkzaamheden aan Hoofdaannemer 

kopieën te verstrekken van geldige legitimatiebewijzen van personeel van Onderaannemer die in opdracht van Hoofdaannemer te werk 
worden gesteld bij Opdrachtgever. 

Het personeel van Onderaannemer is verplicht te allen tijde het originele legitimatiebewijs bij zich te dragen en desgevraagd te tonen. Het 

legitimatiebewijs moet geldig zijn, d.w.z. mag niet verlopen zijn, en van toepassing op de door personeelslid uitgevoerde werkzaamheden. 
Onderaannemer is verantwoordelijk voor alle aan Hoofdaannemer opgelegde schade indien een medewerker van Personeel niet voldoet aan 

hetgeen in dit lid gesteldis. 

Onderaannemer is verplicht om vóór aanvang werkzaamheden van hondengeleiders aan Hoofdaannemer kopieën ter verstrekken van een 
geldig certificaat van de hond (KNPV. en/of BvdD), een geldig certificaat van de combinatie hondengeleider en een kopie beveiligingspas 

hondengeleider. Tevens is het personeel van Onderaannemer verplicht te allen tijde het originele legitimatiebewijs bij zich te dragen en 

desgevraagd te tonen. Het legitimatiebewijs moet geldig zijn, d.w.z. mag niet verlopen zijn. Onderaannemer is verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor alle schade opgelegd aan Hoofdaannemer ten gevolge van niet nakomen hiervoor beschreven. 

 

Artikel 20 – Wet Meldplicht Datalekken 

In het kader van deze Wet vrijwaart Onderaannemer Hoofdaannemer van enig opgelegde boete als gevolg van het niet en/of onvoldoende 

naleven van deze Wet door Onderaannemer. Bij voorkomen worden alle kosten, vermeerdert met administratiekosten, door Hoofdaannemer 

bij Onderaannemer in rekening gebracht. 
 

Artikel 21 – Gedragsregels Onderaannemers en Geheimhoudingsplicht. 

Onderaannemer draagt er zorg voor dat deze zich ter plaatse bij de Opdrachtgever gedraagt naar de – in redelijkheid gestelde – voorschriften 
en gedragsregels van de Hoofdaannemer. Onderaannemer is geheimhouding verschuldigd over alle dienstaangelegenheden met een 

vertrouwelijk karakter. 

 


