
VOORWAARDEN VAN ONDERAANNEMING
Versie 2006

Artikel 1.  
1.1 Indien Cockerits aan opdrachtnemer werkzaamheden heeft opgedragen, die deze heeft aanvaard door ondertekening van de overeenkomst
van onderaanneming zijn deze voorwaarden van toepassing met uitsluiting van voorwaarden van opdrachtnemer. De uitvoering van 
de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden vindt plaats volgens een aan de overeenkomst gehechte tekening en beschrijving die geacht
worden deel uit te maken van deze overeenkomst en daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.
1.2 De betaling van de projectsom zal geschieden in termijnen als aangegeven in de overeenkomst. Betaling van de laatste termijn door 
Cockerits en indien betaling van één termijn is overeengekomen, betaling van deze termijn, vindt uitsluitend plaats na oplevering door Cockerits
van haar werk aan haar principaal c.q. opdrachtgever en nadat door laatstgenoemde dit werk is goedgekeurd.
1.3 Voor het verrichten van meerwerk, alsmede in geval van minderwerk, behoeft opdrachtnemer de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Cockerits. Deze schriftelijke toestemming is tevens vereist voor de daarvoor te rekenen meer- of minderprijs.
1.4 Behoudens de in de overeenkomst genoemde projectsom en tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen meer- en minderwerk is Cockerits
niets meer of anders aan opdrachtnemer verschuldigd. In het bijzonder kunnen door opdrachtnemer niet nog afzonderlijk aan Cockerits in rekening
worden gebracht reiskosten, regenuren, kredietbeperking en overige toeslagen.

           
Artikel 2.  
2.1 Op de door opdrachtnemer verzonden facturen dienen steeds minimaal de navolgende gegevens te zijn vermeld:
- het projectnummer, het werk en de plaats van uitvoering,
- de termijn waarop de factuur betrekking heeft en de verrichte prestatie,
- het aantal gewerkte manuren, de omvang van de loonkosten en (separaat) het percentage van de loonsom ten behoeve van de G-rekening,
- vermelding: "omzetbelasting verlegd".
2.2 Bij elke factuur dient een staat per week te zijn bijgevoegd met vermelding van de namen en de sofi-nummers van de werknemers
die de arbeid hebben verricht, de datum waarop gewerkt is en het totaal aantal gewerkte uren (het zogenaamde mandagenregister).
2.3 Opdrachtnemer houdt een geblokkeerde bank- of girorekening in de zin van de wet ketenaansprakelijkheid conform de eisen
gesteld in het G-rekeningenbestluit en waarvan de relevante gegevens zijn vermeld in de overeenkomst.
2.4 Op de in het vorige lid bedoelde G-rekening stort Cockerits de gelden die de opdrachtnemer naar schatting verschuldigd raakt aan 
loonheffingen en sociale premies berekend conform het gestelde in de overeenkomst. Dit bedrag strekt in mindering op de projectsom die 
tussen partijen is overeengekomen en op de door opdrachtnemer aan Cockerits verzonden facturen.
2.5 Onverminderd het in lid 4 bepaalde is Cockerits te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen inzake van loonheffingen
en sociale premies van de projectsom in te houden en namens de opdrachtgever rechtstreeks aan de ontvanger der directe belastingen te voldoen.
2.6 Betaling uitsluitend van facturen die aan de in dit artikel genoemde vereisten voldoen vindt plaats binnen zestig dagen na ontvangst en
nadat Cockerits door opdrachtnemer in het bezit is gesteld van de bescheiden als genoemd in artikel 7.1 van deze voorwaarden. Zolang 
opdrachtnemer niet heeft voldaan aan de verplichting om laatstgenoemde bescheiden aan Cockerits ter hand te stellen is Cockerits niet 
gehouden tot betaling van enige factuur.
2.7 Op deze overeenkomst is de verleggingsregeling als bedoeld in de wet op de Omzetbelasting 1968 van toepassing. 
2.8 In de gevallen als in lid 4 en lid 5 bedoeld, is Cockerits door betaling hiervan jegens de opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze 
bedragen betreft.

Artikel 3.  
3.1 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat iedere vordering van opdrachtnemer jegens Cockerits uit hoofde van deze overeenkomst niet 
mag worden gecedeerd, verpand of onder welke titel dan ook in eigendom overgedragen.

Artikel 4.  
4.1 Het werk moet door opdrachtnemer zonder onderbreking worden voortgezet tot de datum waarop volgens de overeenkomst de overeen-
gekomen werkzaamheden dienen te zijn beëindigd. Elk beroep op overmacht zijdens opdrachtnemer is uitgesloten. Iedere schade, 
waaronder mede begrepen een door Cockerits aan diens principaal c.q. opdrachtgever verschuldigde boete, als gevolg van stagnatie van 
het werk van opdrachtnemer wegens weersinvloeden, staking, spanning op de arbeidsmarkt, uitvallen van elektriciteit, water en dergelijke, 
of andere omstandigheden komt voor rekening van de opdrachtnemer.
4.2 Door het enkele overschrijden van de in de overeenkomst genoemde datum waarop de overeengekomen werkzaamheden dienen te
zijn beëindigd is de opdrachtnemer, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, in gebreke en verbeurt hij aan Cockerits een 
onmiddellijk opeisbare boete van 1 % per dag van de in de raamovereenkomst genoemde totale projectsom (inclusief BTW), 
onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle schade en kosten, die het gevolg zijn van de overschrijding van de 
termijn van oplevering.

Artikel 5.  
5.1 Opdrachtnemer zal het door hem uit te voeren werk goed en deugdelijk verrichten en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal uitvoering van het werk plaatsvinden volgens de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens
en op aanwijzing van de op het project werkzame uitvoerder alsmede de door Cockerits aangestelde projectbegeleider, zulks te allen tijde onder 
behoud van de volledige eigen verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.
5.3 Opdrachtnemer is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Cockerits prijsopgaven of aanbiedingen aan haar principaal voor 
uitbreiding of wijzigingen in het werk van Cockerits te doen, rechtstreeks opdrachten van de principaal van Cockerits te aanvaarden voor het
betreffende werk of een deel daarvan door een derde te laten uitvoeren, en/of gebruik te maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten.
5.4 Indien de opdrachtnemer het werk met inachtneming van het gestelde in het voorgaande lid geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een derde, 
is hij verplicht daarvan een schriftelijk contract op te stellen waarvan hetgeen in deze overeenkomst is overeengekomen onderdeel uitmaakt, in 
die zin dat opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van Cockerits en de derde die van de opdrachtnemer, e.e.a. onder voorbehoud 
van goedkeuring van Cockerits.
5.5 Bij niet-nakoming van één of meer der verplichtingen genoemd in dit artikel verbeurt de opdrachtnemer jegens Cockerits een onmiddellijk
opeisbare boete van 20 % van de projectsom per overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is. Bovendien vrijwaart
de opdrachtnemer Cockerits voor alle schade en aanspraken van Cockerits voor zover die schade en aanspraken betrekking hebben op 
door de opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden en door hem niet nageleefde voorwaarden, voorschriften en bepalingen.



Artikel 6.  
6.1 De opdrachtnemer draagt zorg voor de naleving en inachtneming van alle op het werk 
toepasselijke voorschriften, bepalingen, besluiten, collectieve arbeidsovereenkomsten, door 
de bevoegde instanties vastgestelde loonregelingen en de tijdige afdracht van loonbelasting en 
sociale premies die verband houden met het aan hem opgedragen werk.
6.2 De opdrachtnemer en diegenen die hij te werk stelt dienen zich te houden aan de eisen gesteld door de Arbo-wet en de arbeidsinspectie. Zij 
dienen de instructies van toezichthoudend personeel van Cockerits c.q. principaal van Cockerits nauwkeurig op te volgen. De door de opdrachtnemer
bij de uitvoering van het werk gebruikte materialen dienen te voldoen aan de gestelde eisen van veiligheidsvoorschriften van de arbeidsinspectie.
6.3 De opdrachtnemer vrijwaart Cockerits voor aanspraken van de principaal of derden terzake van het niet nakomen van een van de verplichtingen
als in dit artikel bedoeld. Cockerits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het op enigerlei wijze niet nakomen van toepasselijke veiligheids-
voorschriften. Opdrachtnemer is te allen tijde er zelf verantwoordelijk voor dat geen werkzaamheden worden verricht zonder dat aan de 
vereiste veiligheidsvoorschriften is voldaan.

Artikel 7.  
7.1 Opdrachtnemer zal steeds op eerste verzoek van Cockerits alle gegevens verstrekken die zij nodig heeft om de gegevens die opdrachtnemer
volgens de overeenkomst en deze voorwaarden dient te verstrekken, te controleren. In elk geval dient opdrachtnemer eigener beweging de 
navolgende bescheiden aan Cockerits ter hand te stellen:
- een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
- verklaring van de belastingdienst met betrekking tot het betalingsgedrag,
- de registratienummers met betrekking tot loonheffing, omzetbelasting en sociale verzekeringen,
7.2 Door opdrachtnemer zal steeds op eerste verzoek van Cockerits een verklaring aan deze ter hand worden gesteld inzake zijn betalingsgedrag
van zijn afdracht van loonheffingen en sociale lasten als bedoeld in de wet Ketenaansprakelijkheid en de daarop gebaseerde wettelijke regelingen.

Artikel 8.  
8.1 De opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte afvoer van zijn eigen chemische en andere afval. Na beëindiging van de 
werkzaamheden resterende, door Cockerits ten behoeve van opdrachtnemer aangeleverde materialen dienen door opdrachtnemer aan
Cockerits per omgaande te worden geretourneerd. Extra kosten als gevolg van het niet of niet correct nakomen van voormelde verplichtingen komen ten 
laste van opdrachtnemer.

Artikel 9.  
9.1 Opdrachtnemer vrijwaart Cockerits voor iedere aansprakelijkheid jegens haar principaal en/of derden wegens het niet naleven door opdracht-
nemer van één of meer verplichtingen ingevolge deze overeenkomst dan wel ingevolge de wet en draagt er zorg voor dat zijn wettelijke 
aansprakelijkheid, voor zover deze in Nederland gebruikelijk verzekerd kan worden betreffende letsel en gevolgschade aan personen of zaken
voor zijn rekening wordt ondergebracht bij een te goeder naam en faam bekend staande assuradeur. Op eerste verzoek van Cockerits zal 
opdrachtnemer de rechten uit hoofde van deze verzekering aan Cockerits overdragen. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Cockerits een
kopie van de betreffende polis en zonodig het bewijs van betaling van de verzekeringspremie aan Cockerits ter hand stellen. Opdrachtnemer 
draagt het risico voor zijn eigen werkzaamheden en door hem gebruikte materialen zolang het werk door Cockerits niet aan haar principaal is 
opgeleverd en door deze is goedgekeurd. In verband hiermee draagt opdrachtnemer er zorg voor dat het door hem verrichte werk en de door
hem gebruikte materialen verzekerd zijn tegen schade als gevolg van externe omstandigheden zoals diefstal, vernieling, stormschade e.d.

Artikel 10.  
10.1 Cockerits zal opdrachtnemer binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens deze overeenkomst de werkzaamheden een aanvang
zouden nemen op de hoogte stellen van de verlegging van de datum waarop de overeengekomen werkzaamheden zouden aanvangen volgens
deze overeenkomst. Verlenging van deze datum tot een later gelegen tijdstip door Cockerits zal nimmer leiden tot schadeplichtigheid door Cockerits.

Artikel 11.  
11.1 De opdrachtnemer verbindt zich indien binnen zes maanden na oplevering materiaalfouten of andere gebreken aan het werk zich voordoen 
deze gratis te herstellen of te vervangen tenzij blijkt dat deze gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.

Artikel 12.  
12.1 Onverminderd Cockerits verder toekomende rechten heeft Cockerits het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst 
uit te voeren, de uitvoering daarvan op te schorten, totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te hare 
keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.2 Indien opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze overeenkomst voortvloeiend, alsmede in 
geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt opdrachtnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn 
en heeft Cockerits het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten of 
deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te hare keuze, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 13.  
13.1 Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden gebracht voor
de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Cockerits, tenzij zij er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter 
te onderwerpen.
13.2 Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de Kantonrechter zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde 
rechter worden voorgelegd.

Artikel 14.  
14.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15.  
15.1 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat door Cockerits niet binnen acht dagen na ondertekening van
de overeenkomst van opdrachtnemer een recent uittreksel (niet ouder dan één jaar) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken is ontvangen betreffende opdrachtnemer alsmede een recente verklaring (niet ouder dan drie maanden) van zowel de in de aanhef van 
deze overeenkomst genoemde bedrijfsvereniging als de ontvanger der directe belastingen betreffende de betaling van sociale premie respectievelijk
de betaling van loonbelasting.


