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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. ULC: elke tot de ULC Groep B.V. behorende of daarmee verbonden 
onderneming, die aan opdrachtnemer het leveren van een of meer goederen en/of 
diensten heeft opgedragen en/of enig daartoe strekkend aanbod heeft gevraagd, 
ontvangen of gedaan; 

b. (de) opdrachtnemer: ieder, die zich jegens ULC tot het leveren van een of meer 
goederen en/of diensten heeft verbonden en/of enig daartoe strekkend aanbod 
aan ULC heeft gedaan, van ULC heeft ontvangen en/of door ULC tot het doen 
van zo een aanbod is uitgenodigd; 

c. (de) overeenkomst: iedere overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich jegens 
ULC tot het leveren van een of meer goederen en/of diensten heeft verbonden 
met inbegrip van alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende 
overeenkomsten en de op deze overeenkomsten toepasselijke bijzondere en 
algemene voorwaarden, waaronder deze algemene inkoopvoorwaarden; 

d. (het) werk: het door opdrachtnemer ter nakoming van de overeenkomst, al dan 
niet inclusief de levering van materialen, uit te voeren werk van stoffelijke aard. 

2. Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar een artikel zonder meer, betreft het 
een artikel van deze algemene inkoopvoorwaarden. 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid, afwijkingen en rangorde 
1. Op afwijkingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden kan opdrachtnemer zich 

alleen beroepen voor zover ULC daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Ingeval van 
verschil tussen een vertaling en de Nederlandse versie van deze voorwaarden, 
prevaleert de inhoud en uitleg van deze laatste. 

2. Indien de onderaannemingsovereenkomst en de daarop toepasselijke 
(Administratieve) Bepalingen en Algemene Voorwaarden onderling tegenstrijdig zijn, 
geldt, tenzij een andere bedoeling uit de onderaannemingsovereenkomst voortvloeit, 
de volgende rangorde: 
a. de onderaannemingsovereenkomst; 
b. de Administratieve Bepalingen als opgenomen in het door ULC aangenomen 

bestek voor het werk; 
c. de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden. 
 De opdrachtnemer is verplicht om ULC schriftelijk te waarschuwen in geval van 

een in dit lid bedoelde tegenstrijdigheid. 
  
Artikel 3. Wettelijke voorschriften, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen 
1. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle voor de uitvoering zijnerzijds 

van de overeenkomst van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen 
van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen 
verbonden gevolgen zijn voor rekening van opdrachtnemer.  

2. Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van de voor de 
uitvoering van de overeenkomst benodigde vergunningen, ontheffingen en 
soortgelijke beschikkingen. Alle daaraan verbonden kosten komen voor zijn 
rekening. 

 
Artikel 4. Aanbiedingen 
1. Houdt het aanbod van opdrachtnemer geen termijn voor aanvaarding in, dan is hij 

daaraan gebonden gedurende drie maanden te rekenen vanaf de ontvangst door 
ULC. 

2. Alleen haar schriftelijke opdracht bindt ULC. Slechts ULC kan zich op het ontbreken 
van een schriftelijke opdracht beroepen. 

3. ULC aanvaardt elk aanbod onder de opschortende voorwaarde dat zij de opdracht 
heeft ontvangen voor het project waarvoor de aangeboden goederen en/of diensten 
bestemd zijn. Alleen ULC kan zich op deze voorwaarde beroepen. 

4. Een aanbod van ULC is altijd vrijblijvend. ULC is bevoegd haar aanbod binnen acht 
werkdagen na de aanvaarding door opdrachtnemer te herroepen. Indien ULC een 
aanbod herroept, is opdrachtnemer gerechtigd om eventuele reeds door 
opdrachtnemer in het kader van de opdracht gemaakte, aantoonbare kosten aan 
ULC in rekening te brengen. 

 
Artikel 5. Prijzen 
Aangeboden en overeengekomen prijzen zijn vast. Tenzij met zoveel woorden anders is 
overeengekomen: 
‐ kunnen tussentijdse verhogingen van loon-, materiaalkosten, belastingen, premies 

en/of andere kosten niet aan ULC worden doorberekend; 
‐ worden aangeboden en overeengekomen prijzen geacht alle ten behoeve van de 

uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, met inbegrip van reis- en 
verblijfkosten, kosten van transport, aflevering en verzekering te omvatten. 

Artikel 6. Aflevering van goederen 
1. Als de plaats van aflevering niet uit de overeenkomst volgt, is de opdrachtnemer 

verplicht ULC te verzoeken de plaats van aflevering aan te wijzen en op die door 
ULC aangewezen plaats af te leveren.  Aflevering buiten de normale werktijden van 
ULC is alleen toegestaan als zij daarmee met zoveel woorden heeft ingestemd. 

2. Elke goederenzending dient vergezeld te gaan van een paklijst en een vrachtbrief, 
waarop het nummer van de opdracht is vermeld alsmede, in het voorkomende 
geval, van de in artikel 7 lid 3 bedoelde papieren. 

3. Als ULC om welke reden ook niet in staat is goederen in ontvangst te nemen, is de 
opdrachtnemer verplicht de goederen voor zijn rekening en risico te - doen - 
bewaren en beveiligen, totdat de aflevering van de goederen wel mogelijk is. 

 
Artikel 7. Eigendomsovergang en risico 
1. Door de aflevering aan ULC gaan de goederen in volle en onbezwaarde eigendom 

aan ULC over. Tot die aflevering komen de goederen voor rekening en risico van de 

opdrachtnemer. Het risico van afgeleverde goederen gaat weer op de opdrachtnemer over 
indien: 
a. ULC de goederen heeft afgekeurd en ter beschikking van de opdrachtnemer heeft 

gesteld, vanaf het tijdstip dat zij hem dat heeft medegedeeld; 
b. ULC de overeenkomst ter uitvoering waarvan de goederen zijn geleverd heeft 

ontbonden, vanaf het tijdstip dat zij hem dat heeft medegedeeld. 
2. In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen is de leverancier verplicht de goederen 

onverwijld terug te nemen, bij gebreke waarvan ULC daarmee naar eigen goeddunken 
kan handelen. Alle door ULC in verband met de goederen gemaakte kosten komen voor 
rekening van de opdrachtnemer. 

3. De opdrachtnemer is verplicht bij aflevering alle instructies en schema's nodig voor 
verwerking en aansluiting, bedienings- en onderhoudsinstructies alsmede alle 
voorgeschreven garantiebewijzen en certificaten aan ULC te overhandigen. Deze stukken 
dienen in de Nederlandse taal gesteld te zijn.  ULC is bevoegd haar betaling op te 
schorten totdat de opdrachtnemer zijn hier omschreven verplichting is nagekomen. 

4. Als ULC aan haar af te leveren goederen vooruitbetaalt, gaan deze in eigendom aan haar 
over, zodra zij een eerste betaling heeft gedaan. De goederen blijven voor risico van de 
opdrachtnemer totdat hun feitelijke aflevering heeft plaatsgevonden. 

5. In afwijking van lid 3 van dit artikel geldt dat technische datasheets niet in het Nederlands 
te hoeven zijn opgesteld, tenzij dit in strijd is met de uitgangspunten in het bestek. 

 
Artikel 8. Keuring, beproeving; gevolgen van afkeuring 
1. ULC is bevoegd, maar niet verplicht, door opdrachtnemer geleverde goederen en/of 

diensten te (laten) keuren.  Goedkeuring laat de garantie- en overige verplichtingen van 
opdrachtnemer onverlet. 

2. Opdrachtnemer is verplicht voor zijn rekening alle voor de keuring of beproeving 
benodigde gegevens en faciliteiten ter beschikking van ULC of haar gemachtigde te 
stellen. 

3. ULC kan altijd verlangen dat opdrachtnemer een door een daartoe gekwalificeerde en 
onafhankelijke instantie afgegeven certificaat van goedkeuring of soortgelijke verklaring 
overlegt. 

4. Onverminderd het in de artikelen 14, 15 en 16 bepaalde, is ULC ingeval van afkeuring 
bevoegd van opdrachtnemer te verlangen dat deze: 
a. hetzij de gebreken die tot afkeuring hebben geleid binnen de door ULC gestelde, 

redelijke termijn voor zijn rekening herstelt; 
b. hetzij hetgeen is afgekeurd voor zijn rekening vervangt. 

bij gebreke waarvan ULC bevoegd is het nodige zelf, maar voor rekening van 
Opdrachtnemer, te (laten) doen. 

 
Artikel 9. Hulpmiddelen en gegevens 
1. Hulpmiddelen, zoals materieel en gereedschappen, die door of vanwege ULC aan de 

opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van ULC. 
2. Hulpmiddelen die door de opdrachtnemer voor rekening van ULC worden aangeschaft of 

vervaardigd, worden eigendom van ULC, zodra zij aan de opdrachtnemer zijn geleverd of 
zijn gereedgekomen. In dat geval is de opdrachtnemer verplicht ze onverwijld van een 
kenmerk te voorzien dat aangeeft dat zij eigendom van ULC zijn. 

3. Tot betaling van door de opdrachtnemer van een derde betrokken hulpmiddelen is ULC 
pas verplicht nadat hij naar genoegen van ULC heeft aangetoond dat de prijs daarvan aan 
de derde is betaald. 

4. De opdrachtnemer is verplicht derden die zich willen verhalen of aanspraken laten gelden 
op de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen op de eigendomsrechten van ULC te wijzen. Hij 
is verplicht ULC onverwijld van elke inbreuk op haar rechten in kennis stellen. 

5. Zolang de opdrachtnemer bovenbedoelde hulpmiddelen onder zich heeft, komen zij voor 
zijn risico. Hij is verplicht dit risico voor zijn rekening naar genoegen van ULC te 
verzekeren, bij gebreke waarvan ULC bevoegd is een dergelijke verzekering zelf, maar 
voor rekening van de opdrachtnemer, af te sluiten. De opdrachtnemer is verplicht op de 
desbetreffende polis(sen) door de verzekeraar(s) te laten aantekenen dat eventuele 
uitkeringen door de verzekeraar direct gedaan zullen worden aan degene die de schade 
daadwerkelijk heeft geleden. 

6. De opdrachtnemer zal de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen alleen gebruiken voor het 
doel waarvoor hij daarover de beschikking heeft gekregen. Na uitvoering van de 
overeenkomst dient de opdrachtnemer deze hulpmiddelen onverwijld in goede staat aan 
ULC - terug - te geven. 

7. De opdrachtnemer is verplicht ULC onverwijld in kennis te stellen van aan de in dit artikel 
bedoelde hulpmiddelen klevende gebreken, onduidelijkheden en onjuistheden daaronder 
begrepen. 

8. Het in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing 
op de door of vanwege ULC aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens, zoals 
tekeningen, ontwerpen, instructies, specificaties, modellen e.d. Hij zal deze gegevens 
uitsluitend zelf gebruiken en niet onder welke titel ook ter beschikking van derden stellen, 
noch anders dan voor zijn eigen gebruik verveelvoudigen of openbaar maken. 

9. Door of vanwege ULC aan opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals 
tekeningen, ontwerpen, instructies, specificaties, modellen e.d. blijven eigendom van ULC. 
Opdrachtnemer zal deze gegevens uitsluitend zelf gebruiken en alleen voor het doel 
waarvoor hij daarover beschikking heeft gekregen en niet onder welke titel ook ter 
beschikking van derden stellen, noch anders dan voor zijn eigen gebruik verveelvoudigen 
of openbaar maken. Opdrachtnemer is verplicht ULC in kennis te stellen van 
onduidelijkheden en onjuistheden in de informatie en gegevens, voor zover deze voor 
opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn. 

 
Artikel 10. Levertijd 
1. De opdrachtnemer is in verzuim door enkele overschrijding van de termijn waarbinnen hij 

verplicht is de overeenkomst uit te voeren. Hij is verplicht ULC onverwijld van iedere - 
dreigende - overschrijding van deze termijn schriftelijk op de hoogte te stellen. 
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2. Levering van zaken dient telkens te geschieden op de in de overeenkomst c.q. 
inkoopnotitie overeengekomen tijdstippen, plaats en tijden overeenkomstig het door 
ULC vastgestelde schema. 

3. Verlengt ULC in het in het vorige lid bedoelde geval de termijn waarbinnen de 
opdrachtnemer aan zijn verplichtingen dient te voldoen, dan kan de opdrachtnemer 
daaraan geen aanspraak op bijbetaling ontlenen en laat dit de aanspraken van ULC 
op schadevergoeding onverlet. 

4. Indien noodzakelijk, is ULC bevoegd het tijdstip van aanvang van de uitvoering van 
de overeenkomst alsmede het tijd-, werk-, of bouwschema te wijzigen zonder dat de 
opdrachtnemer hieraan aanspraken op bijbetaling of schadevergoeding kan 
ontlenen. ULC zal de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van deze wijzigingen op 
de hoogte stellen. 

 
Artikel 11. Betaling 
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de factuur van opdrachtnemer 

door ULC binnen zestig dagen na ontvangst van de factuur betaald, mits: 
a. de gefactureerde goederen en/of diensten door ULC zijn goedgekeurd; 
b. de factuur aan alle krachtens de wet en de overeenkomst geldende vereisten 

voldoet; 
c. opdrachtnemer ook overigens aan zijn verplichtingen heeft voldaan; 
d. de factuur binnen 3 werkdagen na factuurdatum door ULC is ontvangen, bij 

gebreke waarvan de datum van ontvangst van de factuur door ULC zal gelden. 
2. Opdrachtnemer is niet bevoegd kredietbeperkingstoeslagen of verzekeringsrisico’s 

aan ULC in rekening te brengen. 
 
Artikel 12. Verbod van cessie of uitbesteding 
1. Zonder schriftelijke toestemming van ULC, is het opdrachtnemer verboden om 

vorderingen op ULC geheel of gedeeltelijk te verpanden of, onder welke titel ook, 
over te dragen. 

2. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ULC is opdrachtnemer niet 
bevoegd de uitvoering van de overeenkomst zijnerzijds geheel of gedeeltelijk aan 
een derde uit te besteden. 

 
Artikel 13. Geheimhouding 
Zowel opdrachtnemer als ULC zijn over en weer tot volstrekte geheimhouding verplicht 
aangaande alles wat de overeenkomst betreft en al hetgeen partijen verder over het 
bedrijf van de andere partij en de met deze partij gelieerde ondernemingen bekend wordt. 
Partijen zijn verplicht van hun personeelsleden en ieder die zij bij de uitvoering van de 
overeenkomst betrekken, dezelfde geheimhouding te bedingen. 
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard of omvang ook - 

alle (buiten)gerechtelijke kosten daaronder begrepen - die het gevolg is van: 
a. het door opdrachtnemer niet  - mede omvattend niet behoorlijk en niet op tijd - 

nakomen van de overeenkomst; 
b. aan door hem geleverde goederen en/of diensten klevende gebreken; 
c. handelen, nalaten, fouten of onvoorzichtigheid van opdrachtnemer, diens 

personeel of van degene(n) van wie hij bij de uitvoering van de overeenkomst 
gebruik maakt. 

Opdrachtnemer is verplicht ULC voor alle vorderingen van derden te dezer zake te 
vrijwaren en op eerste verzoek van ULC een bankgarantie te stellen voor het bedrag 
waarvoor ULC aansprakelijk is gesteld. 

2. Opdrachtnemer zal zijn aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel voor zijn rekening 
verzekeren en voor de duur van de overeenkomst verzekerd houden, bij gebreke 
waarvan ULC bevoegd is een dergelijke verzekering zelf, maar voor rekening van 
opdrachtnemer, af te sluiten. Op eerste verzoek van ULC zal opdrachtnemer een 
kopie van de verzekeringspolis aan ULC verstrekken, alsmede een bewijs van 
betaling van de verschuldigde verzekeringspremie(s). De aansprakelijkheid van 
opdrachtnemer is echter niet beperkt tot het door hem verzekerde of verzekerbaar 
bedrag. 

3. Met uitzondering van personenschade, die voor volledige vergoeding in aanmerking 
komt, is opdrachtnemer nimmer gehouden tot een vergoeding van meer dan EUR 
1.000.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende 
gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd, en EUR 2.500.000,00 in 
totaal. 

4. ULC is niet aansprakelijk voor de schade die opdrachtnemer lijdt doordat hij de 
overeenkomst niet  kan uitvoeren ten gevolge van een staking of andere vormen van 
arbeidsonrust. 

5. ULC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van storingen in de toevoer van gas, 
water of elektriciteit. 

6. Algemene of ter plaatse van de uitvoering van de overeenkomst van overheidswege 
of krachtens een voor ULC bindende collectieve arbeidsovereenkomst geldende 
rust-, feest-, vakantie- of andere vrije dagen, gelden ook voor opdrachtnemer en zijn 
personeel. Voor hieruit voortvloeiende schade is ULC niet aansprakelijk. 

 
Artikel 15. Ontbinding overeenkomst 
1. Indien de overeengekomen prestatie(s) uitblijven en de opdrachtnemer in verzuim 

verkeert, is ULC bevoegd om de overeenkomst – geheel of gedeeltelijk – te 
ontbinden, ongeacht de aard of de omvang van de tekortkoming. 

2. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar, indien 
en voor zover de opdrachtnemer een beroep op overmacht toekomt. 

3. ULC is bevoegd de in lid 1 van dit artikel bedoelde ontbinding uit te breiden tot door 
opdrachtnemer al geleverde prestaties, die als gevolg van die ontbinding voor ULC 
van geen nut meer zijn. Al geleverde goederen zullen door opdrachtnemer voor 
zover mogelijk voor zijn rekening en risico worden geretourneerd na terugbetaling 
van hetgeen ULC daarvoor al had voldaan. 

4. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtnemer 
in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, zijn 
bedrijf geheel of gedeeltelijk stillegt, liquideert of overdraagt aan een derde. 

 
Artikel 16. Garantie 
1. Opdrachtnemer garandeert dat de door opdrachtnemer geleverde goederen en 

uitgevoerde werkzaamheden vrij zijn van gebreken. Opdrachtnemer geeft op de 
levering c.q. uitvoering van werkzaamheden een garantie conform het bestek met 
een looptijd van minimaal 12 maanden na oplevering van het werk door ULC aan 
haar opdrachtgever. 

2. De garantie houdt in dat opdrachtnemer enig door ULC binnen de garantietermijn 
schriftelijk bij opdrachtnemer aangemeld gebrek zo spoedig mogelijk, zonder kosten 
voor ULC, zal verhelpen. 

3. Indien opdrachtnemer op grond van de garantieverplichting werkzaamheden heeft verricht 
en/of zaken of onderdelen aan het geleverde heeft gewijzigd, hersteld of vervangen, zal 
ten opzichte van deze werkzaamheden, vervangen en/of herstelde zaken of onderdelen 
de volle garantietermijn weer in werking treden vanaf het moment dat deze 
garantiewerkzaamheden zijn verricht zonder dat hierdoor de oorspronkelijke 
garantietermijn van het geleverde wordt verlengd of vernieuwd. 

4. Opdrachtnemer garandeert voorts dat het gebruik, verwerking en doorlevering daaronder 
begrepen, van de door hem geleverde goederen geen inbreuk maakt op octrooi-, merk-, 
model-, auteurs-, of andere rechten van derden of voorschriften van overheidswege. 
Hij is verplicht ULC voor alle vorderingen van derden te dezer zake te vrijwaren en op 
eerste verzoek van ULC een bankgarantie te stellen voor het bedrag waarvoor ULC 
aansprakelijk is gesteld. 

5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ingeval van inbreuk als bedoeld in de eerste zin 
van lid 5 van dit artikel is beperkt tot (i) het voldoende rechten verkrijgen, of (ii) het goed 
vervangen, of (iii) het goed aanpassen. De vrijwaring geldt niet indien en voor zover (i) de 
inbreuk veroorzaakt wordt door ongeautoriseerd, ondeugdelijk gebruik door ULC, (ii) 
veranderingen aan het goed door ULC of in opdracht van ULC door derden gemaakt, (iii) 
combinaties met producten van derden door ULC of in de opdracht door derden gemaakt, 
dit alles tenzij en voor zover de geleverde prestatie ook zelfstandig inbreuk maakt op enig 
recht zoals hierboven in lid 5 beschreven. 

6. De industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde zaken 
blijven bij opdrachtnemer of derde-rechthebbende(n) en gaan nimmer op ULC over, tenzij 
uitdrukkelijk anders schriftelijk door partijen is overeengekomen. 
 

Artikel 17. Intellectuele eigendom 
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle door ULC aan opdrachtnemer 

geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij ULC. ULC 
heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van 
deze goederen, gegevens en informatie en opdrachtnemer heeft een niet-exclusief 
gebruiksrecht daarvan. 

2. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om zonder toestemming van ULC het volgens het 
ontwerp van ULC gerealiseerde werk of de installatie geheel of in onderdelen daarvan in 
herhaling aan te leggen. ULC is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, 
waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van ULC 
vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing. 

3. ULC is gerechtigd om op haar naam en voor haar rekening octrooi aan te vragen op 
vindingen die tijdens en door uitvoering van de overeenkomst zijn ontstaan. 

 
Artikel 18. Toepasselijk recht 
Op de overeenkomst, elk aanbod en elke uitnodiging tot het doen van een aanbod is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een bepaling van de overeenkomst wegens strijd met 
dwingend recht onverbindend is, geldt hetgeen de bedoeling van partijen het meest benadert. 
 
Artikel 19. Geschillen 
1. Alle geschillen – daaronder begrepen geschillen die slechts door één der partijen als 

zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de onderaannemingsovereenkomst 
of van daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen 
worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

2. ULC is bevoegd om geschillen met een buiten Nederland gevestigde opdrachtnemer te 
doen beslechten door de bevoegde buitenlandse rechter. 

 
 
HOOFDSTUK 2. AANVULLENDE BEPALINGEN 
 
Artikel 20. Toepasselijkheid 
Deze aanvullende bepalingen zijn van toepassing, als de overeenkomst - mede - strekt tot het 
door opdrachtnemer uitvoeren van een werk en/of het aan ULC ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten. In geval van strijd tussen de algemene bepalingen en deze aanvullende 
bepalingen gaan laatstgenoemde voor. 
 
Artikel 21. Risico 
Het werk met inbegrip van de daarvoor benodigde materialen komt voor rekening en risico van 
opdrachtnemer totdat het door de opdrachtgever van ULC is aanvaard. 
 
Artikel 22. Meerwerk 
Opdrachtnemer kan uitsluitend aanspraak maken op vergoeding van meerwerk dat hem door 
of vanwege ULC schriftelijk is opgedragen of waarmee zij schriftelijk heeft ingestemd. Wijziging 
van tijd-, werk- of bouwschema's geeft op zichzelf geen aanspraak op bijbetaling. 
 
Artikel 23. Transport 
Al het voor het werk benodigde horizontale en verticale transport wordt door opdrachtnemer 
voor zijn rekening en risico uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 
Artikel 24. Materieel en gereedschappen 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, stelt opdrachtnemer al het materieel en 

gereedschap nodig voor het werk ter beschikking. Het dient aan alle geldende 
veiligheidsvoorschriften te voldoen, bij gebreke waarvan ULC het gebruik ervan kan 
verbieden. In dat geval is opdrachtnemer verplicht voor vervanging zorg te dragen. 

2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde materieel en gereedschap, alsmede alle andere 
eigendommen van opdrachtnemer komen voor zijn rekening en risico. ULC is niet tot 
bewaking of beveiliging daarvan verplicht. 

 
Artikel 25. Materiaal 
1. Opdrachtnemer is verplicht op verlangen van ULC een bewijs over te leggen waaruit blijkt 

dat de door hem aangevoerde materialen zijn betaald, zijn volle en onbezwaarde 
eigendom zijn en leveranciers en andere rechthebbenden daarop geen aanspraken laten 
gelden. 

2. Opdrachtnemer is verplicht verpakking en andere vrijkomende materialen, restanten en 
afvalstoffen zo spoedig mogelijk voor zijn rekening te – laten – afvoeren, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen. 

 
Artikel 26. Werken met gevaarlijke stoffen 
1. Bij het werken met chemische of andere gevaarlijke stoffen is Opdrachtnemer verplicht 

ULC op de hoogte te brengen van:  
‐ alle instructies omtrent de wijze van behandeling en verwerking, met inbegrip van 

voorschriften met betrekking tot de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen en 
andere voorzieningen op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne; 

‐ alle bij ongelukken, brand of andere calamiteiten te treffen maatregelen. 
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2. Opdrachtnemer garandeert dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde stoffen met 
inbegrip van hun verpakking alsmede de verwerking daarvan, voldoen aan alle te 
dezer zake geldende wettelijke voorschriften. Hij is verplicht eigen personeel dat met 
deze stoffen in aanraking komt voor zijn rekening van de voorgeschreven 
beschermingsmiddelen te voorzien. 

 
Artikel 27. Personeel 
1. Het door opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk ingezette personeel dient 

onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid werkzaam te zijn. Hij staat in voor 
vakbekwame leiding van dat personeel. 

2. Het is opdrachtnemer verboden ander personeel dan dat bij opdrachtnemer in 
loondienst is, in te zetten en/of aan ULC ter beschikking te stellen. Van dit verbod 
mag opdrachtnemer alleen na voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van ULC afwijken. 

3. Indien opdrachtnemer door hem ingeleend personeel inzet en/of aan ULC ter 
beschikking stelt, is hij verplicht: 
‐ al de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, daaronder 

begrepen dit kettingbeding, ten behoeve van ULC aan zijn uitlener op te leggen; 
‐ te garanderen dat zijn uitlener de voor opdrachtnemer uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen als zijn eigen verplichtingen zal nakomen; 
‐ dit personeel te voorzien van handgereedschap, werkkleding en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
4. Opdrachtnemer is verplicht onbekwaam en ongeschikt personeel op verlangen van 

ULC onverwijld terug te trekken en door wel bekwaam en geschikt personeel te 
vervangen. Onder onbekwaamheid en ongeschiktheid wordt in dit verband mede 
verstaan zich schuldig maken aan gebruik van sterke drank, verdovende en/of 
geestverruimende middelen of ander wangedrag, alsmede weigeren of nalaten de 
voorschriften en aanwijzingen op het gebied van orde, veiligheid, 
arbeidsomstandigheden of milieu na te leven. 

5. Het in lid 4 van dit artikel bepaalde geldt ook voor personeel dat zich niet kan 
legitimeren of waarvan de identiteit niet overeenstemt met de door opdrachtnemer 
verstrekte persoonsgegevens. 

 
Artikel 28. Verdere verplichtingen van Opdrachtnemer  
1. Ter voorkoming van aanspraken in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid 

(WKa), is opdrachtnemer verplicht een zodanige administratie voeren dat per project 
de werkelijke loonkosten kunnen worden vastgesteld. ULC heeft ten allen tijde het 
recht deze administratie te controleren. Voorts is opdrachtnemer gehouden, telkens 
wanneer ULC dat verlangt, tenzij anders vermeld, in origineel, aan ULC over te 
leggen:  
‐ een geldig bewijs van zijn inschrijving bij de betrokken uitvoeringsinstelling; 
‐ opgave van zijn loonbelastingnummer; 
‐ een uittreksel van zijn inschrijving in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel; dit uittreksel mag niet ouder dan twee maanden zijn; 
‐ een verklaring van maximaal 3 maanden oud van respectievelijk de 

uitvoeringsinstelling en de Belastingdienst over zijn betalingsgedrag; 
‐ elk ander bewijsstuk dat ULC mocht verlangen teneinde zich een beeld te kunnen 

vormen van de soliditeit en het betalingsgedrag van Opdrachtnemer; 
‐ een kopie van zijn G-rekeningovereenkomst afgegeven door de kredietinstelling 

waar de rekening wordt aangehouden.  
2. Voort is opdrachtnemer verplicht ULC met betrekking tot iedere door hem ingezette 

en/of aan ULC uitgeleende arbeidskracht van buiten de EER en Zwitserland – 
werknemers waarvoor een tewerkstellingsvergunning is vereist volgens de Wet 
arbeid vreemdelingen (WAV) – een kopie van diens identiteitsbewijs te verstrekken 
alsmede een schriftelijke opgave van diens naam, adres, woonplaats en 
geboortedatum. 

3. Op de eerste werkdag van iedere kalenderweek dient Opdrachtnemer aan ULC 
schriftelijk op te geven: 
‐ de namen van de arbeidskrachten die hij in de voorafgaande week heeft ingezet 

en/of aan ULC ter beschikking heeft gesteld;  
‐ een specificatie waaruit blijkt hoeveel uren ieder van deze arbeidskrachten heeft 

gewerkt en wanneer die uren zijn gemaakt. 
4. Opdrachtnemer is verplicht ULC in de gelegenheid te stellen de juistheid van de in 

dit artikel bedoelde gegevens alsmede de nakoming van zijn fiscale- en 
premieverplichtingen in zijn de administratie te (laten) controleren. 

5. Wijzigingen van één of meer van de in dit artikel bedoelde gegevens dient 
Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk aan ULC te melden. 

6. Is Opdrachtnemer onderaannemer in de zin van de artikelen 35 Invorderingswet 
1990, dan is hij verplicht de in die artikelen bedoelde G-rekening aan te houden en 
de aan het gebruik daarvan verbonden voorschriften stipt na te leven. Is 
Opdrachtnemer uitlener in de zin van de artikelen 34 Invorderingswet 1990, dan is 
hij verplicht de in die artikelen bedoelde G-rekening aan te houden en de aan het 
gebruik daarvan verbonden voorschriften stipt na te leven. 

  
Artikel 29. Facturering 
1. Facturen dienen ten alle tijden te voldoen aan de regels van de belastingdienst. 

Aanvullend en/of gelijkwaardig hieraan dienen de volgende gegevens op de factuur 
te staan: 
‐ inkooporder nummer; 
‐ datum en nummer van de factuur; 
‐ naam en adres van Opdrachtnemer en ULC; 
‐ een duidelijke omschrijving van de goederen en/of diensten die worden 

gefactureerd; 
‐ debiteurennummer van ULC; 
‐ nummer of soortgelijk kenmerk van het project ten behoeve waarvan de 

gefactureerde goederen en/of diensten zijn geleverd; 
‐ BTW nummer van opdrachtnemer; 
‐ indien BTW verschuldigd is, het verschuldigde netto bedrag, de verschuldigde 

BTW en het verschuldigde brutobedrag; 
‐ indien van toepassing, de verleggingsregeling BTW. 

2. Indien wordt gefactureerd wegens uitgeleend personeel, dient de factuur van 
Opdrachtnemer naast de in artikel 29 lid 1 bedoelde gegevens te bevatten: 
‐ mandagenregister; 
‐ de datum waarop de overeenkomst is gesloten ingevolge welke Opdrachtnemer 

de gefactureerde prestatie(s) heeft verricht; 
‐ voor zover aanwezig het nummer of kenmerk van die overeenkomst; 
‐ de periode(n) waarin de gefactureerde prestaties zijn verricht;  
‐ de som van het in het gefactureerde bedrag begrepen loon waarover loonheffing 

en sociale premies afgedragen dienen te worden; 

‐ het nummer van de G-rekening van Opdrachtnemer en de naam van de 
kredietinstelling waar deze wordt gehouden. 

3. Indien wordt gefactureerd wegens door Opdrachtnemer uitgevoerd werk, dient de factuur 
van Opdrachtnemer naast de in artikel 29 lid 1 genoemde gegevens bovendien te 
bevatten: 
‐ mandagenregister; 
‐ een omschrijving van het werk en de plaats van uitvoering; 
‐ nummer en benaming van het werk, waarop de factuur betrekking heeft; 
‐ datum, nummer en/of kenmerk van de overeenkomst uit hoofde waarvan het werk is 

verricht; 
‐ de periode(n) waarin het gefactureerde werk is verricht; 
‐ de som van het in het gefactureerde bedrag begrepen loon waarover loonheffing en 

premies dient te worden afgedragen; 
‐ alsmede het nummer van de G-rekening van Opdrachtnemer en de naam van de 

kredietinstelling waar deze wordt gehouden. 
 
Artikel 30. Voldoening facturen   
1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde is ULC pas tot betaling verplicht, nadat 

Opdrachtnemer op eerste verzoek van ULC heeft aangetoond dat hij de door hem 
ingezette en/of ter beschikking gestelde werknemers het hun toekomende loon heeft 
betaald, alsmede de op dat loon in te houden belastingen en sociale premies heeft 
afgedragen. 

2. ULC is altijd bevoegd om het deel van het in het gefactureerde bedrag begrepen loon dat 
de daarover af te dragen belastingen en sociale premies vertegenwoordigt, al naar zij 
verkiest, op de G-rekening van Opdrachtnemer of rechtstreeks bij de fiscus en/of de 
uitvoeringsinstelling te storten. Voor zover niet anders blijkt of is overeengekomen, 
bedraagt het aldus door ULC te storten bedrag veertig procent van de in het gefactureerde 
bedrag begrepen loonsom.  Door deze storting is ULC ten belope van het gestorte bedrag 
jegens Opdrachtnemer gekweten. 

 
 
 
Artikel 31. Wetten en voorschriften Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) 
1. Opdrachtnemer is verplicht zich bij de gemachtigde van ULC op de hoogte te stellen van 

de van toepassing zijnde bouwplaatsregelgeving, de Kwaliteits- en VGM-projectplannen 
en alle vergunningsvoorschriften die van invloed zijn op zijn werkzaamheden. 

2. Opdrachtnemer is verplicht alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen waaronder 
bouwplaatsregelgeving, Arbowet, Veiligheidsvoorschriften, Wet Milieubeheer, voor zover 
betrekking hebbend op de door hem te verrichten levering en het uit te voeren werk, na te 
leven en in acht te nemen, daaronder ook die met betrekking tot de veiligheid en 
arbeidsomstandigheden en die betreffende hinder en/of overlast aan derden. 
Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor in verband met de te verrichten levering en de 
uitvoering van het door hem aangenomen werk eventueel vereiste vergunningen en het 
treffen van veiligheidsmaatregelen. 

3. Opdrachtnemer is verplicht het Kwaliteitsprojectplan van ULC op te volgen. 
4. Opdrachtnemer is verplicht het VGM projectplan van ULC en de milieuwetten in het 

algemeen en de Wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer in het bijzonder op te 
volgen. 

5. Opdrachtnemer moet bij elke levering van gevaarlijke stoffen het actuele 
Veiligheidsinformatieblad (VIB) leveren. 

6. Opdrachtnemer dient incidenten en ongevallen met en zonder verzuim, samenhangend 
met zijn werk, onverwijld te melden bij de gemachtigde van ULC. 

7. ULC en Opdrachtnemer zullen hergebruik van materialen bevorderen en 
afvalhoeveelheden en afvalstromen zoveel mogelijk beperken. 

8. Afvalstoffen dienen door Opdrachtnemer gescheiden te worden verzameld en te worden 
afgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving ter zake. 

9. Gebruik van energie en water dient tot een minimum beperkt te worden, teneinde 
verspilling te voorkomen. 

10. ULC en personeel van of namens de certificatie-instelling en de accreditatieinstelling die 
de activiteiten van de certificatie-instelling wil waarnemen, hebben onbelemmerd toegang 
tot de locatie(s) waar de werkzaamheden worden uitgevoerd of zijn uitgevoerd. 
Opdrachtnemer zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen. 

 
Artikel 32. Ondernemingsprincipes 
1. Opdrachtnemer hanteert de ULC Beleidsverklaring en de ULC Gedragscode Integer 

handelen. Kernwaarden hierin zijn: 
a. respectvolle en integere omgang met opdrachtgevers, opdrachtnemers, medewerkers 

en belanghebbenden; 
b. onderkenning van verantwoordelijkheid met betrekking tot het milieu; 
c. creëren van economische waarde op een integere en duurzame wijze. 

2. De ULC Beleidsverklaring en de ULC Gedragscode Integer handelen zijn te vinden op de 
website www.ulcgroep.nl. 

3. Opdrachtnemer garandeert ULC dat Opdrachtnemer in zijn onderneming een 
gedragscode met betrekking tot integriteit hanteert – en aan zijn medewerkers de naleving 
ervan oplegt – welke ten minste dient te voldoen aan het model bedrijfscode van de 
Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). 

4. Opdrachtnemer zal dit artikel bij wijze van kettingbeding aan zijn eigen opdrachtnemers en 
leveranciers opleggen. 


