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 ALGEMENE TECHNISCHE BIJLAGE KLAASSENGROEP BV 

behorende bij contracten van: 

 

- KlaassenGroep B.V. 

- Vestiging Arnhem, Postbus 2173, 6802 CD  Arnhem 

- Vestiging Dinxperlo, Postbus 39, 7090 AA  Dinxperlo 

 

Hierna te noemen opdrachtgever 

Algemeen 

- Onderstaande algemene aanvullende bepalingen zijn, voorzover betrekking hebbende op het werk, van toepassing als waren zij letterlijk 

opgenomen in het contract. 

- Opdracht wordt altijd verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door de bouwdirectie en/of de principaal van de opdrachtgever. 

 

Werkzaamheden 

- Alle door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden dienen te voldoen aan de voorschriften van de leverancier c.q. fabrikant, de laatst 

geldende NEN-normen zoals deze 3 maanden voor de datum van de opdrachtverstrekking van kracht waren en de wettelijk geldende 

voorschriften. Zij dienen tevens te voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet, alsmede de wettelijk geldende veiligheidsvoorschriften. 

- De opdrachtnemer dient zelf zijn werkzaamheden te controleren aan de hand van de vooropleveringslijsten overeenkomstig het 

Kwaliteitshandboek van de opdrachtgever of zijn eigen lijsten, welke tenminste de verlangde kwaliteitseisen bevatten. 

- Voorafgaande aan de start van de werkzaamheden, dient de opdrachtnemer zich op de hoogte te stellen van de toestand van de ondergrond 

waarop materialen door hem moeten worden aangebracht, dan wel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Indien de kwaliteit daarvan 

dusdanig afwijkt dat deze onvoldoende is om kwalitatief goed werk volgens de geldende normen te leveren, dient hij dit terstond mondeling 

en schriftelijk aan de opdrachtgever te melden. 

- Het leveren en aanbrengen van alle materialen en of onderdelen die niet expliciet in het bestek zijn vermeld, doch blijkens de tekeningen of 

op een andere wijze redelijkerwijs tot het werk mogen worden gerekend, dan wel noodzakelijk zijn om het werk in complete staat op te 

leveren, behoort tot de verplichtingen van de opdrachtnemer, zonder dat daarvoor enig bedrag in rekening kan worden gebracht. 

  

Materialen  

- Alle door de opdrachtnemer te leveren materialen c.q. onderdelen dienen te voldoen aan de voorschriften van de leverancier c.q. fabrikant, 

de daarop betrekking hebbende NEN-normen, zoals deze 3 maanden voor de datum van de opdrachtverstrekking van kracht waren en de 

wettelijk geldende voorschriften. 

- De opdrachtnemer verklaart, dat de toegepaste materialen minimaal gelijkwaardig zijn aan die welke in het bestek, dan wel werkomschrijving 

c.q. verkoopbrochures zijn vermeld. Deze gelijkwaardigheid dient vooraf te worden aangetoond en goedgekeurd door opdrachtgever en/of 

de principaal van de opdrachtgever. 

- Alternatieven behoeven vooraf de goedkeuring van de opdrachtgever en/of de principaal van de opdrachtgever. 

- Alle door de opdrachtgever en/of de principaal van de opdrachtgever beschikbaar te stellen materialen zullen centraal worden opgeslagen. 

Het eventueel sorteren van materialen dient door de opdrachtnemer te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. De aangevoerde te 

verwerken materialen dienen direct na het lossen deugdelijk te worden opgeslagen op een in overleg met de hoofdaannemer te bepalen 

plaats. 

- De opdrachtnemer dient vroegtijdig aan te geven, wanneer de door de opdrachtgever te leveren goederen moeten worden afgeroepen. Te 

laat afroepen door de opdrachtnemer kan nimmer een reden zijn tot schadevergoeding, in welke vorm dan ook. 

- Afgekeurde materialen dienen op eerste aanwijs van de opdrachtgever van de bouwplaats te worden verwijderd. Dit geldt tevens voor de 

door de opdrachtnemer te veel bestelde materialen. Eventueel hierdoor ontstane schade c.q. gevolgschaden kunnen nooit worden verhaald 

op de opdrachtgever en/of de principaal van de opdrachtgever. 

 

Materieel 

- De plaatsing van silo’s, steigers, liften, etc. dient in vroegtijdig overleg met de opdrachtgever te geschieden. De opdrachtnemer dient 

genoemde onderdelen te allen tijde goed bereikbaar te houden voor de aanvoer van materialen c.q. verplaatsingen daarvan. Bij transport 

van goederen en materieel dient hij rekening te houden met de omstandigheden ter plaatse, afstanden, kraanbaanvoorzieningen en andere 

obstakels. 

- Het verplaatsen van het materieel, met uitzondering van liften en de hoofdbouwplaatsverlichting, geschiedt door de opdrachtnemer in overleg 

met de hoofdaannemer. 

- De werkplekverlichting dient door de opdrachtnemer zelf te worden verzorgd. 

- Eventueel te maken hulpconstructies moeten door de opdrachtnemer zelf worden verzorgd. De opbouw hiervan dient te voldoen aan de 

wettelijk geldende veiligheidsvoorschriften. 

- Alle op de bouwplaats aanwezige machines, gereedschappen en hulpmiddelen dienen te voldoen aan de in Nederland laatst geldende 

voorschriften, normen en publicatiebladen. Abomafoons (publicaties van Aboma + Keboma) verwijzen naar samenvattingen hiervan en 

maken onderdeel uit van dit contract. 

- De opdrachtnemer kan gebruik maken van de op de bouwplaats aanwezige stroom- en watervoorziening, schaft- en toiletgelegenheid. 

- De opdrachtnemer dient zelf te controleren of de door de opdrachtgever of derden opgebouwde steigers, liften, etc. voldoen aan de 

geldende voorschriften. Afwijkingen dienen direct te worden gemeld. 

- Hulpmaterieel dat eigendom is van de opdrachtgever en door de opdrachtnemer wordt gebruikt, dient in goede staat gehouden en 

schoongemaakt te worden. 

- Opslag geschiedt volgens de geldende voorschriften en in overleg met uitvoerder van de opdrachtgever. Defect geraakte onderdelen dienen 

terstond bij de uitvoerder te worden gemeld. 

- De opdrachtnemer is verplicht al het materieel, dat hij van de opdrachtgever in bruikleen heeft, alsmede zijn eigen materieel, zelf tegen 

diefstal te verzekeren. Diefstal of zoek raken van materieel en gereedschappen zal nooit op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.  
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ARBO 

- Op het werk zijn de "Richtlijnen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats" van toepassing. Deze Richtlijnen zullen aan de medewerkers op de 

bouwplaats worden verstrekt. 

- Opdrachtnemers worden geacht deel te nemen aan de Toolboxmeetings die op het betreffende project worden gehouden. VCA-

gecertificeerde opdrachtnemers, die voor hun eigen personeel Toolboxmeetings organiseren, dienen van het verslag en de presentielijst van 

deze meetings een kopie aan de opdrachtgever te overhandigen. 

- Het gebruik van radio's op de bouwplaats is slechts toegestaan in overleg met de opdrachtgever. 

 

Reclame 

- De opdrachtnemer zal geen reclame op het werk voeren, anders dan op de door de opdrachtgever te vervaardigen en te plaatsen 

reclameborden, tegen een vooraf overeen te komen kostenvergoeding. 

 

Afval 

- Tenzij in de werkomschrijving anders is omschreven, is in de aanneemsom begrepen het opruimen dat behoort tot de werkzaamheden van de 

opdrachtnemer en door hem op aanwijzing van de opdrachtgever moet worden verricht. Ruimten zullen schoon ter beschikking worden 

gesteld en dienen na het gereedkomen van de daar te verrichten werkzaamheden weer schoon en vrij van vuil, overtollig materiaal, etc. te 

worden opgeleverd. 

- Indien de opdrachtnemer alleen materialen levert, is hij eveneens verplicht de emballage, verpakkingskisten, -bokken, pallets, etc. op eerste 

aanwijs van de opdrachtgever van de bouwplaats te verwijderen. Indien dit binnen één week na deze aanwijs nog niet is gedaan, zal dit door 

de opdrachtgever voor rekening van de opdrachtnemer geschieden. 

- Afvalstoffen die staan vermeld op de lijst van gevaarlijke stoffen, dienen te allen tijde zo spoedig mogelijk door de opdrachtnemer van de 

bouwplaats te worden afgevoerd. 

 

Verzekering 

- Met terzijdestelling van hetgeen hieromtrent eventueel in het bestek of anderszins met de principaal van de opdrachtgever is 

overeengekomen, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer uitsluitend toegang tot zijn CAR-polis verlenen voor schade aan het aan de 

opdrachtnemer opgedragen werk, of de daarvoor bestemde materialen en voor die zaken die de opdrachtnemer ter uitvoering van de 

opgedragen werkzaamheden in bewerking heeft, indien en voor zover de opdrachtnemer hiervoor zelf niet verzekerd is of zou zijn geweest, 

indien deze clausule niet had bestaan. 

- De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die verband houdt met de aan hem opgedragen werkzaamheden. 

- Een eventueel geldend eigen risico voortvloeiend uit de CAR-verzekering van de opdrachtgever, is voor rekening van de opdrachtnemer en 

kan nimmer op de opdrachtgever worden verhaald. Het huidige eigen risico bedraagt momenteel € 5.000,- per gebeurtenis.  

- De opdrachtnemer zal alle goederen, die hij van de opdrachtgever of van derden heeft/zal ontvangen, genoegzaam verzekeren tegen alle 

schaden, welke ook, die deze kunnen overkomen, zolang ze onder zijn hoede zijn. 

- Tevens is de opdrachtnemer verplicht de goederen, bestemd voor de opdrachtgever, tot het moment van eigendomsoverdracht aan de 

opdrachtgever te verzekeren tegen alle schaden, welke ook, die deze kunnen oplopen. 

- De opdrachtnemer is desgevraagd verplicht om de betreffende polissen aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien de 

opdrachtnemer deze verzekeringsverplichting niet nakomt, is de opdrachtgever gerechtigd bedoelde aansprakelijkheid en goederen voor 

rekening van de opdrachtnemer te verzekeren. 

- Schade die door de opdrachtnemer in welke vorm dan ook wordt veroorzaakt door het wegtransport en/of tijdens of het laden en lossen op 

de bouwplaats, zal op hem worden verhaald.  

 

Aanvang en duur 

- De werkzaamheden dienen aan te vangen en te worden uitgevoerd overeenkomstig het werkschema, zoals dit voor de uitvoering van het 

project wordt gehanteerd. 

- Indien op het werkschema of in het contract een startdatum of leveringsdatum is vastgelegd, dient de opdrachtnemer dit te zien als een 

prognosedatum. De opdrachtnemer dient dan ook zelf tijdig contact met de opdrachtgever op te nemen over de voortgang van het werk. 

- Indien de werkzaamheden niet overeenkomstig het werkschema worden uitgevoerd, zal voor elke dag die de opdrachtnemer na een 

aangetekend schrijven nog in verzuim blijft, vanaf de tweede dag na de datum van het aangetekend schrijven de boete (volgens het 

hoofdbestek c.q. het hoofdaannemingscontract van de principaal van de opdrachtgever met de opdrachtgever) direct opeisbaar verschuldigd 

zijn. Deze boete zal worden verrekend met de eerstvolgende termijn, onverlet het gestelde in art. 6.4 van de Algemene Inkoopvoorwaarden 

van de opdrachtgever. 


