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Artikel 1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, 
zowel in enkelvoud als in meervoud. 

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden, 

ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of 

elektronisch, bijvoorbeeld via de website van Ten Hooven Technisch 

Management B.V.) 

1.2 Ten Hooven Technisch Management B.V.: handelsnaam van de als 

zodanig in het Handelsregister onder nummer 17204420 (Kamer van 

Koophandel Brabant) ingeschreven onderneming, hierna te noemen 

“THTM”. 
1.3 Opdrachtgever: THTM, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. 

1.4 Opdrachtnemer: de wederpartij van THTM; natuurlijk of rechtspersoon 

met wie THTM de Overeenkomst heeft gesloten of wie de 

(rechts)handeling verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan 

THTM worden geleverd, danwel degene met wie THTM overweegt een 

Overeenkomst terzake daarvan aan te gaan. Hieronder kunnen derhalve 

ook freelancers of ZZP’ers verstaan worden, die door THTM op 

projectbasis worden ingehuurd. 

1.5 Overeenkomst: iedere verbintenis die tussen THTM en Opdrachtnemer  

tot stand komt ter zake de levering van Producten en/of Diensten, 
waaronder elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin. 

1.6 Producten: alle zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, 

Overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen THTM en 

Opdrachtnemer. 

1.7 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn 

van enige aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling 

in de relatie tussen THTM en Opdrachtnemer. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit 

van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en 

andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, 

elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering 

van Producten en/of Diensten door Opdrachtnemer aan THTM. 

Voorgaande heeft tevens te gelden indien Opdrachtnemer bij de 

uitvoering gebruik maakt van Producten en/of Diensten die 

Opdrachtnemer geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan 

niet bewerkt, aan THTM doorlevert, alsmede indien in opdracht van 

Opdrachtnemer door een derde aan THTM wordt geleverd. 
2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk door THTM en Opdrachtnemer zijn 

overeengekomen. 

2.3 THTM wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene 

voorwaarden van Opdrachtnemer van de hand. 

2.4 Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en 

deze Algemene Voorwaarden, is de inhoud van de Overeenkomst 

bepalend. 

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig 
wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de 

Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. THTM en 

Opdrachtnemer zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe 

bepaling ter vervanging van de ongeldige bepaling, waarbij zoveel 

mogelijk de strekking van de ongeldige bepaling in acht wordt genomen. 

 

Artikel 3. Overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer worden geacht 

onherroepelijk te zijn en ten minste gedurende drie maanden na 

dagtekening bindend te zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders 
vermeld. Aanbiedingen en/of offertes dienen compleet te zijn en voorzien 

van de noodzakelijke en/of gevraagde specificaties en documentatie. 

3.2 Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht THTM op de hoogte te stellen 

van (aanstaande) prijswijzigingen, ook voordat een Overeenkomst tussen 

hen tot stand is gekomen. 

3.3 De met de offerte en de opdrachtverstrekking gepaard gaande kosten 

komen voor rekening van Opdrachtnemer. 

3.4 De eventueel bij de offerte ontvangen documentatie en overige stukken 

worden niet geretourneerd aan Opdrachtnemer. 
3.5 De in de offerte vermelde prijs is bindend voor Opdrachtnemer in die zin 

dat deze prijs wel naar beneden doch niet naar boven mag worden 

bijgesteld, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in de opdracht. De prijs 

is uitgedrukt in Euro’s en wordt geacht op alle kosten betrekking te 

hebben die nodig zijn om de Producten en/of Diensten te leveren en/of te 

verrichten op de door THTM aangewezen plaats, met uitzondering van de 

verschuldigde BTW. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld, doch niet 

uitsluitend, lasten, belastingen, accijnzen en heffingen die onder andere 

verband houden met vervoer, verzekeren, in-/uitvoer, royalty’s, 

licentievergoedingen, honoraria of andere kosten voortvloeiend uit het 
gebruik van bijvoorbeeld intellectuele eigendom. Bij de prijzen dient de 

omzetbelasting apart vermeld te worden. 

3.6 Doorbelastingen, waaronder wijzigingen in lonen, materialen, rechten, 

belastingen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, of andere kosten, die niet 
zijn afgedekt door de opdracht komen voor rekening en risico van 

Opdrachtnemer. 

3.7 Opdrachtnemer is verplicht aan THTM te melden welke zekerheden zijn 

gesteld voor de afdracht van BTW, loonbelasting en sociale premies, die 

wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers. Tevens dient 

Opdrachtnemer op eerste verzoek van THTM een VAR-verklaring te 

overleggen, waaruit blijkt dat er geen loonbelasting en sociale premies 

aan THTM in rekening zullen worden gebracht. Ongeacht de inhoud van 

deze verklaring blijft dit voor rekening en risico van Opdrachtnemer. In 
het geval dat dergelijke kosten aan THTM in rekening worden gebracht, 

zal Opdrachtnemer volledig instaan voor vergoeding van deze – en 

andere in dit kader gemaakte - kosten.  

3.8 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met THTM eerst 

dan tot stand nadat deze de offerte/aanbieding schriftelijk heeft 

aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van 

bevestiging geldt als datum van totstandkoming van de Overeenkomst 

tenzij uit de Overeenkomst anders mocht blijken.  

3.9 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden 

THTM slechts indien deze door THTM schriftelijk zijn bevestigd. 
3.10 Indien de inhoud van een offerte en de inhoud van de 

opdrachtbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de 

opdrachtbevestiging als hetgeen partijen met elkaar zijn 

overeengekomen, tenzij THTM binnen 14 dagen schriftelijk protesteert 

tegen de inhoud van de opdrachtbevestiging. 

3.11 Door de omstandigheid dat THTM Opdrachtnemer vaker dan éénmalig 

dan wel met enige regelmaat inschakelt, ontstaat voor Opdrachtnemer op 

geen enkele wijze het recht op een volgende opdracht dan wel een 

bepaald aantal opdrachten per periode.  
 

Artikel 4. Communicatie en informatieoverdracht 

4.1 Kennisgevingen worden schriftelijk gedaan. Mondelinge mededelingen, 

toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze 

schriftelijk zijn bevestigd. 

4.2 Opdrachtnemer zal, na ontvangst van enige door THTM gegenereerde 

informatie met betrekking tot doel, ontwerp of fabricage van een 

prestatie, THTM terstond schriftelijk informeren over foutieve informatie 

of misverstanden. 

4.3 Misverstanden of fouten in (achtergrond)informatie van Opdrachtnemer 
vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en 

zullen voor zijn rekening dienen te worden opgelost en/of verholpen, ook 

indien THTM op enig moment deze informatie heeft goedgekeurd. 

4.4 Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden 

en/of leveringen zo vaak en op de wijze als in de Overeenkomst is 

bepaald dan wel THTM nodig acht. Tenzij hiervan schriftelijk wordt 

afgeweken, werkt THTM met standaard rapportageformulieren, die 

tenminste éénmaal per maand ingeleverd dienen te worden bij THTM ter 

beoordeling. Aan de hand van deze formulieren kan THTM bepalen dat er 
overleg dient plaats te vinden tussen THTM en Opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer is verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen. 

Daarnaast dient er door Opdrachtnemer een terugkoppeling jegens THTM 

plaats te vinden telkens wanneer er besprekingen en dergelijke zijn 

geweest, zodat THTM te allen tijde volledig op de hoogte is. 

4.5 Indien THTM ontevreden is over de uitvoering van de opdracht dan wel 

een contractant van THTM blijk geeft van ontevredenheid of klachten 

indient hieromtrent, zullen THTM en Opdrachtnemer hierover op de kortst 

mogelijke termijn in overleg treden teneinde tot een oplossing te komen. 

 
Artikel 5. Wijzigingen en aanvullingen 

5.1 THTM is te allen tijde bevoegd in overleg met Opdrachtnemer de omvang 

en/of de hoedanigheid van de te leveren Producten en/of de te verrichten 

Diensten te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeen gekomen. 

5.2 Opdrachtnemer zal wijzigingen in de omvang en/of hoedanigheid van de 

opdracht uitvoeren voor zover zulks redelijkerwijs mogelijk is. 

5.3 Indien een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft 

voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering/uitvoering, 

is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, THTM 
hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na 

voornoemd verzoek, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor 

de prijs en/of levertijd naar het oordeel van THTM onredelijk zijn, en 

THTM dit schriftelijk aangeeft binnen uiterlijk 8 werkdagen, is THTM 

vooralsnog niet gebonden aan de wijziging/aanvulling en zullen partijen 

hierover in overleg treden. 

5.4 Leidt de wijziging in de opdracht tot een nieuwe prijs en/of een nieuwe 

levertijd of zijn de gevolgen voor THTM onacceptabel, dan heeft THTM het 

recht om ongewijzigde dan wel een voor haar aanvaardbaar gewijzigde 

uitvoering van de opdracht te verlangen of de opdracht met onmiddellijke 
ingang te beëindigen, zonder schadeplichtig te worden.  
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Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst 

6.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

Opdrachtnemer is gehouden de Producten en/of Diensten in de 

overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen 

datum van levering en/of uitvoering op de overeengekomen bestemming 

te leveren en/of te verrichten. 

6.2 Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Producten en/of verrichte 

Diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen, volledig zijn, geschikt 

voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, vrij van ontwerp-, uitvoerings- 
en materiaalfouten en voldoen aan de relevante Nederlandse en Europese 

wet- en regelgeving, alsmede aan de eisen die binnen de branche 

gehanteerd worden en gebruikelijk zijn. Opdrachtnemer en door hem 

ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids- gezondheids- 

en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook eventuele 

bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en milieu van THTM en/of haar Opdrachtgever dienen 

opgevolgd te worden. Met name heeft te gelden dat wanneer THTM 

Opdrachtnemer inschakelt voor specifieke expertise op een bepaald 
terrein, zoals bijvoorbeeld milieuproblematiek of                      -

vraagstukken, alle hier eventueel uit voortvloeiende schade voor rekening 

en risico van Opdrachtnemer komt. Opdrachtnemer zal bij overtreding 

van het bepaalde in dit artikel een boete verschuldigd zijn ten bedrage 

van de contractsom, onverminderd het recht van THTM om in plaats 

daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te 

vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te 

boven gaat. 

6.3 De tussen THTM en Opdrachtnemer overeengekomen levertijd geldt als 
een fatale termijn, behoudens de omstandigheden die als overmacht in 

de zin van artikel 6:75 BW worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering 

en/of uitvoering is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in 

verzuim. 

6.4 Opdrachtnemer dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld 

schriftelijk aan THTM te melden, waarbij de omstandigheden die de 

vertraging veroorzaken dienen te worden vermeld. Dit laat onverlet de 

eventuele gevolgen en schadeplichtigheid van Opdrachtnemer door deze 

overschrijding ingevolge de Overeenkomst of wettelijke bepalingen. 

6.5 De Producten worden geacht te zijn geleverd, op het moment dat deze 
door Opdrachtnemer op de door de THTM aangewezen plaats zijn 

afgeleverd en THTM of haar Opdrachtgever daar vrij over deze Producten 

kan beschikken. In geval er sprake is van het verrichten van Diensten, 

geldt het moment waarop de dienstverlening danwel het werk is voltooid 

en goedgekeurd door THTM als moment van levering. 

6.6 Deelleveringen zijn, behoudens schriftelijke toestemming van THTM, niet 

toegestaan. Voor Diensten heeft te gelden dat deze – naar de aard – 

doorlopend en voortdurend dan wel periodiek kunnen zijn.  

6.7 Aan de verplichting tot nakoming van de levering is pas voldaan na 
aflevering van de prestatie en de goedkeuring van THTM of haar 

Opdrachtgever en de in de opdracht genoemde documentatie, zoals 

certificaten, onderhoudsvoorschriften, handleidingen, etc. 

6.8 De levering van de Producten en/of Diensten zoals in dit artikel 

beschreven geldt niet als acceptatie door THTM. 

 

Artikel 7. Acceptatie 

7.1 Binnen 30 dagen na levering en/of uitvoering zal THTM de Producten 

en/of Diensten (laten) inspecteren met betrekking tot de aard, staat, 

kwaliteit en hoeveelheid en bovendien om vast te stellen of de Producten 
en/of Diensten voldoen aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen. 

7.2 De inspectie kan het testen van de Producten en/of Diensten en/of het 

nemen van monsters van de Producten inhouden. 

7.3 In het geval dat THTM de Producten en/of Diensten afkeurt, dan zal zij 

Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

Daarbij zal THTM haar klachten voldoende duidelijk maken. In het geval 

dat THTM Opdrachtnemer niet binnen redelijke termijn schriftelijk over de 

acceptatie heeft geïnformeerd, wordt THTM geacht de Producten en/of 

Diensten te hebben geaccepteerd. Deze termijn is afhankelijk van de 
aard van de opdracht, maar zal ten minste 30 dagen bedragen. 

7.4 Mocht het zo zijn de Producten door THTM of haar Opdrachtgever in 

voorraad worden opgeslagen of dat van de Producten niet direct gebruik 

gemaakt wordt en daardoor inspectie en keuring redelijkerwijs niet 

mogelijk is, dan begint de hiervoor in lid 1 genoemde termijn te lopen op 

het moment dat THTM deze Producten feitelijk in gebruik neemt c.q. laat 

nemen. 

7.5 THTM heeft het recht om de geleverde Producten, inclusief de Producten 

waarvan monsters zijn genomen, terug te zenden naar de 

Opdrachtnemer. De kosten en het risico hiervoor komen voor rekening 
van de Opdrachtnemer. Indien terugzending redelijkerwijs niet mogelijk 

is, dan zal THTM de producten voor rekening en risico van 

Opdrachtnemer onder zich (laten) houden. 

 

 

 
Artikel 8. Geheimhouding 

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 

informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit 

andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit 

door de andere partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de 

informatie. 

8.2 Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers 

alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de 

Overeenkomst tussen partijen. 

8.3 Opdrachtnemer zal de naam van THTM slechts met haar toestemming als 
referentie gebruiken. 

8.4 Indien Opdrachtnemer in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het 

bepaalde in dit artikel handelt, zal hij aan THTM, zonder dat enige 

ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren 

van € 10.000,- alsmede een boete van € 2.500,- voor iedere dag dat de 

overtreding voortduurt, onverminderd het recht van THTM om in plaats 

daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te 

vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te 

boven gaat. 
 

Artikel 9. Eigendom, intellectuele eigendomsrechten en overige 

rechten 

9.1 De eigendom van of de (gebruiks-)rechten op de Producten en/of 

Diensten worden overgedragen door Opdrachtnemer aan THTM bij 

levering, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Deze 

overdracht wordt terstond na het ontstaan van die rechten door THTM 

reeds bij het aangaan van de Overeenkomst voor alsdan aanvaard. De 

offerte en/of Overeenkomst heeft te gelden als een voor de overdracht 
vereiste onderhandse, door beide partijen ondertekende, akte in de zin 

van artikel 2 Auteurswet. 

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden in deze voorwaarden 

verstaan: alle aanspraken – in binnen- en/of buitenland –, op octrooien, 

auteursrechten, tekeningen, sier- en gebruiksmodellen, handelsnamen, 

merken, alsmede “know-how” al dan niet ter zake van geheime kennis, 

op technische werkwijzen en Producten. 

9.3 Opdrachtnemer zal al hetgeen wenselijk en/of noodzakelijk is, doen en/of 

nalaten om de rechten van THTM op intellectuele eigendom – in overleg 

met THTM – te vestigen en beschermen. 
9.4 Opdrachtnemer garandeert dat de door hem geleverde Producten en/of 

Diensten op generlei wijze inbreuk maken op rechten van derden, 

waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, octrooi- en 

merkrechten. Opdrachtnemer vrijwaart THTM dan ook van aanspraken 

van derden ter zake hiervan.  

9.5 Opdrachtnemer garandeert dat hij het recht en de macht heeft alle 

rechten, welke dienen te worden overgedragen op basis van de opdracht, 

ook aan THTM over te dragen. Opdrachtnemer staat in voor het vrije en 

ongestoorde gebruik van de Producten en/of Diensten. Opdrachtnemer 
vrijwaart THTM en haar contractanten voor alle aanspraken van derden 

wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten en 

zal de daardoor veroorzaakte schade, alsmede de schade van 

contractanten, volledig vergoeden. 

9.6 Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is 

vereist, zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van THTM aan de 

overdracht van zodanige rechten aan THTM zijn medewerking verlenen, 

zonder daaraan (nadere) voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer 

machtigt THTM onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele 

(eigendoms)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven. 
9.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door THTM 

te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de Overeenkomst. Deze 

informatie is en blijft eigendom van THTM. In geval THTM aan 

Opdrachtnemer materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, 

gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking 

stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze 

eigendom van THTM.  

9.8 Door Opdrachtnemer gemaakte eigendomsvoorbehouden zijn niet van 

toepassing. THTM wijst hierbij een dergelijk voorbehoud nadrukkelijk van 
de hand en Opdrachtnemer aanvaardt deze afwijzing middels het van 

toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst 

nadrukkelijk. 

9.9 Indien Opdrachtnemer in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het 

bepaalde in dit artikel handelt, zal hij aan THTM, zonder dat enige 

ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren 

van € 10.000,- alsmede een boete van € 2.500,- voor iedere dag dat de 

overtreding voortduurt, onverminderd het recht van THTM om in plaats 

daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te 

vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te 
boven gaat. 
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Artikel 10. Risico  

10.1 De te leveren en geleverde Producten en de verrichte en te verrichten 
Diensten zijn en blijven voor risico van Opdrachtnemer tot het moment 

dat deze namens THTM door een daartoe bevoegd persoon in ontvangst 

zijn genomen en/of overeenkomstig het daarover in deze Algemene 

Voorwaarden bepaalde zijn geaccepteerd.  

10.2 Opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen en/of goedkeurt dat de 

persoon die de Producten en/of Diensten in ontvangst neemt daartoe 

bevoegd is. 

10.3 Tevens berust het risico voor Producten en/of Diensten die door THTM 

aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld voor bijvoorbeeld 

reparatie of be- of verwerking dan wel ter aanhechting, vereniging of 
vermenging met Producten en/of Diensten, bij Opdrachtnemer. 

10.4 Gelet op vorenstaande is opdrachtnemer verplicht de Producten en/of 

Diensten naar behoren te verzekeren en andere maatregelen te treffen 

teneinde het tenietgaan of verlies van de Producten en/of Diensten te 

voorkomen of beperken. 

10.5 Gedurende het vervoer van Producten blijft het risico en de 

aansprakelijkheid bij Opdrachtnemer gelegen. 

 

Artikel 11. Overdracht van rechten en verplichtingen/inschakelen 
derden 

11.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de (rechten en verplichtingen uit 

hoofde van de) Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan 

een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van THTM. Aan 

deze toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.  

11.2 Indien Opdrachtnemer – zonder hiertoe gerechtigd te zijn – een derde 

inschakelt, is Opdrachtnemer een boete verschuldigd ten bedrage van de 

contractsom, onverminderd het recht van THTM om in plaats daarvan 

volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen 
voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat. 

11.3 In geval van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de 

verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdrachtnemer is deze verplicht 

aan THTM te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van 

BTW, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven 

voor werkgevers. 

11.4 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de ingeschakelde derde zich 

verplicht al datgene met Opdrachtnemer overeengekomen is, 

onverminderd van toepassing te verklaren in de Overeenkomst met de 

derde. 
11.5 Opdrachtnemer verplicht zich op eerste verzoek van THTM een kopie van 

de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de in te schakelen derde te 

verstrekken aan THTM.  

11.6 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan, en hij is daartoe niet bevoegd, 

zijn vorderingen op THTM zonder voorafgaande toestemming van THTM 

te cederen, verpanden of onder enige andere titel over te dragen aan een 

derde. 

 

Artikel 12. Betaling  
12.1 THTM zal de factuur van Opdrachtnemer binnen 30 dagen na ontvangst 

en goedkeuring van de Producten en/of Diensten door THTM betalen. In 

het geval dat de factuur is ontvangen voordat de Producten en/of 

Diensten in hun geheel zijn geleverd en/of verricht, zal THTM deze binnen 

30 dagen na voltooiing en goedkeuring van de levering en/of uitvoering 

betalen. Indien de factuur niet correct of onvolledig is, zal THTM binnen 

30 dagen na ontvangst van een correcte dan wel volledige factuur 

betalen. 

12.2 THTM is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming 

in de Producten en/of Diensten of de uitvoering daarvan constateert. 
12.3 THTM heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met 

bedragen, die Opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden aan THTM 

en/of aan haar gelieerde ondernemingen, op grond van welke titel dan 

ook. 

12.4 Opdrachtnemer is niet gerechtigd zijn verplichtingen jegens THTM op te 

schorten en/of enig retentierecht uit te oefenen op zaken die eigendom 

zijn van THTM of haar Opdrachtgever of waar THTM of haar 

Opdrachtgever op een of andere wijze aanspraak op heeft. Evenmin is 

Opdrachtnemer gerechtigd te verrekenen. 
12.5 Betalingen door THTM houden op geen enkele wijze afstand van enig 

recht in. 

 

Artikel 13. Non-ronselbeding  

13.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van THTM, direct en/of zonder tussenkomst van THTM 

werkzaamheden te verrichten voor relaties van THTM waarmee 

Opdrachtnemer via THTM in contact is gekomen. 

13.2 Tevens is het Opdrachtnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van THTM, gedurende één jaar na beëindiging 
van de werkzaamheden werknemers van THTM te benaderen bij hem in 

dienst te treden. 

 

 

Artikel 14.  Aansprakelijkheid en overmacht 

14.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan en 
ontstaat in verband met de uitvoering van de verplichtingen die 

voortvloeien uit de Overeenkomst. Hieronder wordt onder meer – doch 

niet uitsluitend – verstaan: door THTM of door derden geleden directe of 

indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, 

schade veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen en schade 

veroorzaakt door gebruik van hulpzaken. Opdrachtnemer is, zonder 

nadere ingebrekestelling (van rechtswege) in verzuim, behoudens een 

situatie waarin er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. 

14.2 Onverminderd het recht op volledige vergoeding van de werkelijk 

ontstane schade en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een 
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer, is THTM 

gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete ten 

bedrage van 5% per dag vanaf de dag van het verzuim, met een 

maximum van 100%, van het door THTM in verband met de levering te 

betalen bedrag. 

14.3 De wettelijke rente over bedragen die THTM heeft vooruitbetaald, zullen 

worden verrekend met te betalen facturen over de periode van het 

verzuim. 

14.4 Opdrachtnemer vrijwaart THTM tegen alle financiële gevolgen van 
aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van de 

Overeenkomst. 

14.5 Opdrachtnemer zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid op grond van de 

wet, Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden jegens THTM 

voldoende verzekeren. Opdrachtnemer zal voorts alle op normale 

voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren. 

14.6 Opdrachtnemer zal alle Producten en/of Diensten, die hij van THTM onder 

zich krijgt uit hoofde van de Overeenkomst, verzekeren tegen alle 

schade, waaronder begrepen de schade als gevolg van onjuist of 
onvoldoende bewerking, die aan de Producten en/of Diensten kan worden 

toegebracht gedurende de tijd dat de Opdrachtnemer de Producten en/of 

Diensten onder zich heeft. 

14.7 Opdrachtnemer verplicht zich op eerste verzoek van THTM bewijsstukken 

van zijn verzekering alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de 

verzekeringspremie (tijdig) wordt voldaan, te overleggen.  

14.8 Tijdens, naar redelijkheid aantoonbare, overmacht aan de zijde van 

Opdrachtnemer worden de overeengekomen verplichtingen van 

Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht 

nakoming van de overeengekomen verplichtingen door Opdrachtnemer 
niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, is Opdrachtnemer 

bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. In een overmacht situatie is 

THTM bevoegd de Overeenkomst direct te beëindigen zonder dat er in dat 

geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Opdrachtnemer kan 

in een dergelijke situatie enkel facturen zenden voor delen van de 

werkzaamheden die zelfstandige waarde hebben; voor het overige is 

THTM Opdrachtnemer niets verschuldigd. 

 

Artikel 15. Beëindiging 
15.1 THTM heeft, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en 

onverminderd de haar overige toekomende rechten en zonder dat een 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de 

Overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang door 

middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer geheel of 

gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering 

van de Overeenkomst met Opdrachtnemer op te schorten, indien: 

 Opdrachtnemer of zijn toeleverancier de samenstelling c.q. 

eigenschappen van de te leveren Producten en/of Diensten wijzigt; 

 er sprake is van intrekking van de benodigde vergunningen aan de 
zijde van Opdrachtnemer of wanneer blijkt dat het bezit van diploma’s 

en/of titulatuur niet juist is aangegeven; 

 na het sluiten van de Overeenkomst aan THTM ter kennis gekomen 

omstandigheden THTM goede grond geven te vrezen dat 

Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

 Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige 

verplichting, die voor hem uit de met THTM gesloten Overeenkomst of 

enigerlei wettelijke bepaling voortvloeit, dan wel in strijd handelt met 

de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden; 
 een regeling met de schuldeisers van Opdrachtnemer wordt getroffen; 

 Opdrachtnemer voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt 

verleend; 

 Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard; 

 het faillissement van Opdrachtnemer is aangevraagd danwel 

Opdrachtnemer zelf zijn faillissement aanvraagt; 

 Opdrachtnemer de vrije beschikking over (een substantieel deel van) 

zijn vermogen verliest, bijvoorbeeld wanneer er beslag is gelegd; 

 Opdrachtnemer overgaat tot staking van zijn onderneming of een 

belangrijk deel ervan, waaronder begrepen liquidatie van de 
onderneming of de inbreng van de onderneming in een op te richten 

of reeds bestaande vennootschap; 

 een besluit tot ontbinding van Opdrachtnemer als rechtspersoon is 

genomen; 
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 Opdrachtnemer tot boedelafstand overgaat; 

 derden, niet zijnde groep- of dochtermaatschappijen als bedoeld in 
respectievelijk artikel 2:24a en 2:24b BW, direct of indirect 

zeggenschap verkrijgen over de activiteiten van Opdrachtnemer. 

15.2 In de hierboven genoemde gevallen zal Opdrachtnemer THTM 

onmiddellijk schriftelijk informeren.  

15.3 In het geval dat een Opdrachtgever van THTM de opdracht – betrekking 

hebbende op hetgeen THTM Opdrachtnemer voor heeft ingeschakeld – 

intrekt dan wel op enigerlei andere wijze aan de uitvoering van deze 

opdracht een einde komt, is THTM gerechtigd zonder enige verplichting 

tot schadevergoeding en onverminderd de haar overige toekomende 

rechten en zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
is vereist, het recht de Overeenkomst op ieder gewenst moment met 

onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan 

Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan 

wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtnemer op 

te schorten. 

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschilbeslechting 

16.1 Het Nederlands recht is van toepassing, ongeacht de plaats waar de 

opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van het 
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten 

betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt door partijen 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

16.2 Geschillen tussen THTM en Opdrachtnemer die voortvloeien uit of 

betrekking hebben op de onderhandelingen, aanbiedingen, begrotingen, 

Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen betreffende levering 

door Opdrachtnemer van Producten en/of Diensten, worden uitsluitend 

voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, tenzij THTM 

aangeeft (uiterlijk 30 dagen nadat Opdrachtnemer heeft aangegeven het 
geschil aan een gerechtelijke instantie te willen voorleggen) de voorkeur 

te geven aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant 

zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, danwel de bevoegde rechter in het 

arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.  

 

 

 


