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1. Algemeen
1.1 Inleiding
Jaarlijks koopt Woongroep Marenland voor miljoenen euro’s aan goederen, diensten en werken in bij derden.
Woongroep Marenland is een maatschappelijke onderneming met volkshuisvestelijke opgaven en heeft daarom als
inkopende en aanbestedende partij een bijzondere verantwoordelijkheid. In het licht van deze bijzondere
verantwoordelijkheid erkent Woongroep Marenland de noodzaak tot het hebben van een inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Belangrijke kernbegrippen binnen de gedefinieerde kaders zijn uniformiteit, transparantie,
integriteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Dit zijn begrippen die bij Woongroep Marenland hoog op de agenda
staan.

1.2 Inkoop doelstelling
Woongroep Marenland wil haar opdrachtgeversrol verdergaand professionaliseren. Waarbij meer sturen op regie en
nieuwe inkoop en samenwerkingsvormen die daarop aansluiten worden verkend. Met als resultaat een structurele
verbetering van de prijs-kwaliteitverhouding van de directe en indirecte kosten en effectieve allocatie van middelen.
De doelstellingen van het inkoopbeleid kunnen als volgt worden omschreven:
 Leveren van een substantiële bijdrage aan de belangrijkste ambitie van Woongroep Marenland. Woongroep
Marenland geeft samen met bewoners en maatschappelijke partners vorm aan de toekomst van de wijken en
dorpen. Samen wordt er zo gewerkt aan wonen. Doel is dat huurders van Woongroep Marenland wonen in goede
huurwoningen, die veilig, duurzaam en betaalbaar zijn. Woongroep Marenland zorgt voor voldoende, passende
woningen in een prettige en leefbare omgeving.
 Creëren van maximale efficiëntie in inkoop- en werkprocessen, door keuzes vast te leggen over de te volgen
inkoopstrategieën per inkooppakket en implementatie en bewaking hiervan.
 Verdere ontwikkeling van professioneel opdrachtgeverschap (zowel in beleid, structuur, gedrag en
data/software), waardoor Woongroep Marenland beter invulling kan geven aan de gewenste rol van regisseur.
 Borgen van een rechtmatig inkoopproces en de integriteit van de betrokken medewerkers en leveranciers.
 Realiseren van een volledig transparant en navolgbaar inkoopproces voor de diverse inkooppakketten binnen
Woongroep Marenland.

1.3 Reikwijdte
Dit inkoopbeleid is van toepassing op de inkoop van werken, leveringen en diensten binnen Woongroep Marenland.
Het beleid staat op de website van Woongroep Marenland.

1.4 Vaststelling en evaluatie
Dit inkoopbeleid is vastgesteld door de directeur-bestuurder en wordt jaarlijks geëvalueerd door Manager Vastgoed
en indien nodig aangepast. De Manager Vastgoed is verantwoordelijk voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
De controller adviseert, wijst op risico’s en adviseert gevraagd en ongevraagd.

1.5 Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking met ingang van 1 november 2020 en heeft een looptijd van vijf jaren.
Het inkoopbeleid wordt gedurende de looptijd herijkt (Plan, Do, Check Act) om zeker te stellen dat het blijft aansluiten
bij (gewijzigde) wetgeving, organisatiebeleid en opgedane ervaring. Zie ook par. 3.5.

1.6 Definities
Aanbesteding

uitbesteding van leveringen, diensten en werken, door middel van
het uitnodigen van (een) opdrachtnemer(s) tot het doen van een prijsopgave.

Algemene voorwaarden

algemene omschrijving en voorwaarden Woongroep Marenland
d.d. 10 december 2018 met betrekking tot werken.

Dienst(en)

de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden ten
behoeve van een specifieke behoefte van de opdrachtgever, niet
zijnde werken of leveringen.

Inkoop

de inkoop van werken, leveringen en diensten.
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Levering(en)

de door de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten
behoeve van de opdrachtnemer te leveren goederen (waaronder
bouwstoffen).

Opdrachtgever

Woongroep Marenland (WM), gevestigd te Appingedam,
Prof. R.P. Cleveringaplein 1, 9901 AZ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 02028562.

Opdrachtnemer

degene die zich jegens Woongroep Marenland (Opdrachtgever)
bindt tot het verrichten van werkzaamheden, verzorgen van
leveringen of verrichten van diensten ter uitvoering van een overeenkomst.

Procuratieregeling

de regeling welke medewerkers bevoegd zijn om Woongroep
Marenland te binden tot het aangaan van enkelvoudige externe
verplichtingen zoals het doen van inkopen, een en ander binnen de
vastgestelde begroting.

Werk(en)

uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden (aanneming van
werk, 7:750BW), niet zijnde leveringen of diensten.

Regisserend
opdrachtgeverschap

opdrachtgeverschap waarbij naast uitvoerende operationele activiteiten,
ook sturende activiteiten op tactisch niveau (zoals de planvorming en
coördinatie van de verschillende partners) op basis van resultaten en
ketenintegratie in de markt worden gezet. De verschillen tussen
traditioneel inkopen en inkopen op regie zijn in onderstaand schema ter
illustratie aangegeven.

Traditioneel inkopen

Inkopen op regie (regisserend opdrachtgeverschap)

Het maken van een gedetailleerd ontwerp/bestek en
aan de markt de laagste prijs vragen om het te
realiseren.

Het globaal omschrijven wat men wil en de markt
vragen om met een (ontwerp)oplossing te komen.

Het WAT, WAAROM en het HOE wordt allemaal
(mede) bepaald door de opdrachtgever.

Het WAT en WAAROM domein opdrachtgever, het
HOE is aan de markt.

Ontwerp ligt bij de opdrachtgever, uitvoering bij
opdrachtnemer.

Ontwerp en uitvoering
opdrachtnemer.

Selectie op prijs.

Selectie op prijs, kwaliteit en prestaties.

Ontwerprisico’s liggen vooral bij opdrachtgever,
uitvoeringsrisico’s liggen vooral bij opdrachtnemer.

Ontwerp- en uitvoeringsrisico’s liggen vooral bij de
opdrachtnemer.

in

één

hand:

bij

(bron: Aedes professioneel opdrachtgeverschap en inkoop april 2018)
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2. Uitgangspunten voor inkoop
Woongroep Marenland koopt op een professionele wijze in. Immers de (maatschappelijke) gelden van een corporatie
dienen op een verantwoorde wijze te worden besteed. We maken dan ook een bewuste inkoop-afweging. Hiervoor
gebruiken we het model van Kraljic, een veel toegepast inkoopmodel. De categorisering vindt plaats aan de hand
van twee dimensies (assen) in het kwadrant:
1. Het financieel risico
De financiële jaaromvang per inkoopcategorie (of een onderdeel hiervan) bepaalt voor een belangrijk deel het
financiële risico.
2. De impact op de primaire bedrijfsprocessen en doelstellingen
Het inkoopbeleid kan sterk bijdragen aan de ambities van Woongroep Marenland (in algemene zin een veilige,
duurzame en betaalbare woning). Daarnaast zijn de volgende algemene inkoopaspecten gebruikt om de impact
nader te bepalen:
 Impact op de primaire werkprocessen
 Schaarste van het product of de dienst
 Technologische ontwikkelingen
 Omschakeling naar een andere leverancier
Zo ontstaat een matrix met vier kwadranten ook wel inkoopportfolio genoemd. De producten die in de matrix worden
onderscheiden zijn:
 Routineproducten
= kopen op gemak
 Hefboomproducten
= kopen op prijs
 Knelpuntproducten
= kopen op zekerheid
 Strategische producten = kopen op resultaat
Deze benadering is vertaald in een portfolio die in onderstaande figuur is weergegeven.

Om inzicht te krijgen in de huidige inkoopportfolio van Woongroep Marenland (2020) is het Kraljic-model opgesteld.
De indeling inkoopcategorieën is een combinatie van de inkooppakketindeling van Aedes en de huidige indeling
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Woongroep Marenland 2020

5/15

zoals gebruikt in de begroting. Aan de risicoafweging is het speerpunt ‘’bijdrage aan veilige, duurzame en betaalbare
woning’’ uit het beleid van Woongroep Marenland als extra parameter toegevoegd, naast de traditionele
inkoopparameters: impact op proces, schaarste, technologie en omschakeling. Deze parameters zijn hieronder
weergegeven. De wegingsfactor van deze parameters is gelijk.

Risico
3
2
1
0

Hoog
Middel
Laag
Geen

Impact proces
Welke gevolgen heeft
een verstoring van de
aanlevering van de
producten / diensten?

Schaarste

Technologie

In welke mate zijn er
Hoe snel verloopt de
alternatieve producten of
technologische
leveranciers
ontwikkeling of houdbeschikbaar?
baarheid van het product?

Omschakeling

Speerpunt

Hoe snel en moeiteloos
kan de organisatie
omschakelen naar een
alternatief?

Bijdrage aan veilige
en duurzame woning

Resultaat hiervan is dat elke inkoopcategorie kan worden gekoppeld aan een type inkoopstrategie. In het plaatje
hieronder geeft de grootte van de bol het inkoopvolume weer en het inkoopvolume bepaalt de positie op de verticale
as. De positie op de horizontale as betreft de risicoafweging op de eerder beschreven parameters.
Zo ontstaat een matrix met vier kwadranten ook wel inkoopportfolio genoemd.

10

Kraljic Analyse
Nieuw bouw

Adviesdiensten

Woningverbetering (BKT)

Bedrijfskosten

Planm atig onderhoud
Contractonderhoud
ICT

5

Waarde

Dagelijks onderhoud

Personeelskosten,
extern/inhuur
Verzekering

Huur onroerend goed

Schadeherstel

Mobiliteit

Materiaalkosten
Marketing/ communicatie
Opleiding(en)

0

5

10

Risico

Bovenstaande inkoopportfolio geeft richting en geldt als vertrekpunt. Daarbij dient te worden opgemerkt dat in
sommige gevallen hiervan afgeweken kan worden. Als voorbeeld is in bovenstaande afbeelding nieuwbouw als
strategisch product gepositioneerd. Dit mede gezien de financiële impact en de daaraan verbonden risico´s. Maar er
kan wel gedifferentieerd worden in aanpak en inkoopstrategie. Waarbij een éénmalig project nog als hefboomproduct
ingekocht kan worden en een sloop/nieuwbouw programma (zoals de versterkingsopgave) als strategisch product.
Een onderbouwde en gecoördineerde afweging prevaleert hierbij altijd boven de theorie. De vier type producten met
bijbehorende inkoopstrategieën zijn vervolgens gekoppeld aan het doel van de inkoop, de rol van de inkoper en het
gedrag van de leverancier. In onderstaande tabel wordt per inkooppakket weergeven hoe de inkoop wordt ingevuld.
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Routine
producten

Strategisch Knelpunt Hefboom
product
product product

Product

Inkooppakket
Nieuwbouw
Adviesdiensten
Bedrijfskosten

ICT
Aardbeving (herstel)
Nieuwbouw
Planmatig onderhoud
Contractonderhoud
Woningverbetering
Dagelijks onderhoud
Personeelskosten
(extern/inhuur)
Verzekering
Huur onroerend goed
Mobiliteit
Materiaalkosten
Marketing/communicatie
Opleidingen

Inkoop
Strategie

Doel
inkoop

Heers en
verdeel

Kopen op
kwaliteit en
prijs

Financieel
manager

Veiligstellen
levering

Kopen op
zekerheid

Risico
manager

Samen
werken

Proces
Vereenvoudiging

Kopen op
resultaat

Kopen op
gemak

Rol
inkoper*

Relatie
manager

Proces
manager

Gedrag
Leverancier

Contractvorm

Koesteren

Standaard
contracten
Inkoopvoorwaarden
met beperkt
maatwerk

Profiteren

Leveringsvoorwaarden met
concessies

Samenwerken

Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
met daaronder
projectovereenkomsten (POK)

Veronachtzamen

Raamcontract
aanvullend op
algemene
inkoopvoorwaarden

De rollen zijn geen functies, maar beschrijven waar de nadruk binnen de rol op ligt.
De indeling van de producten is een momentopname. Als gekeken wordt naar de strategische producten, dan geldt:
 Sloop/nieuwbouw zal de komende jaren een groot inkoopvolume blijven hebben
 Verbetering (verduurzaming) krijgt een grotere betekenis (ook een strategisch product)
 Planmatig onderhoud zal in de jaren na de sloop/nieuwbouw-opgave in volume toenemen.
Nieuwbouw staat zowel als hefboom en strategisch product benoemd. Hierdoor ontstaat er een keuze voor de
Manager Vastgoed. Afhankelijk van het project wordt naar de legitimatie van de keuze gekeken.
Bovenstaande analyse wordt daarom op regelmatige basis (jaarlijks) uitgevoerd, om te kijken of aanpassing van de
inkoopstrategie nodig en wenselijk is.
In bijlage 5 is de Krajlic analyse uitgewerkt voor Woongroep Marenland. Hierbij kunnen de medewerkers met een
inkooprol de te volgen inkoopstrategie bepalen.

2.1 Inkoop strategische producten (regisserend opdrachtgeverschap)
Woongroep Marenland kiest voor haar strategische producten voor een vorm van samenwerking met vaste
voorkeursleveranciers voor een langere periode. Uitgangspunt is om processen van deze leveranciers en die van
Woongroep Marenland meer samen te voegen en te integreren tot één gezamenlijk proces waarin heldere
procesafspraken zijn vastgelegd (wie doet wat en wanneer). De samenwerking wordt vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst (SOK). Hierbij wordt gestuurd op servicelevels, welke worden vertaald in SMART
geformuleerde kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Ook procesafspraken worden hierin vastgelegd. Specifieke
projectafspraken worden vastgelegd in een projectovereenkomst (POK) die onderdeel is van de SOK. Concreet
betekent dit dat nieuwe projecten onder de SOK worden toegevoegd zonder dat de SOK steeds moet worden
aangepast. Voor de werken die onder een SOK vallen, is opnieuw aanbesteden niet nodig. Wel is actief contract- en
leveranciersmanagement noodzakelijk om prijs/kwaliteit en prestaties te monitoren. Tussentijdse wijzigingen en
veranderingen worden bijgehouden in een dossier afspraken en procedures (DAP). Samenwerken heeft alleen kans
van slagen indien leverancier en opdrachtgever soortgelijke normen en waarden en organisatiecultuur hebben. Dit
wordt ook wel het relationeel kapitaal genoemd in de relatie met de leveranciers en bestaat uit:
 Uitnodigen tot samenwerken;
 Vertrouwen;
 Uitwisseling van informatie;
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 Uitwisseling van kennis en advies;
 Werken volgens onze integriteitskader;
 Feedback;
 Resultaat van de samenwerking;
 Tevredenheid met de samenwerking.
Binnen een langdurige samenwerking met vaste partners is het noodzakelijk om herhaaldelijk bovenstaande ‘zachte’
aspecten te toetsen om elkaar te kunnen voorzien van feedback en verbeterpunten tijdig te signaleren. Resultaten
KPI´s en relationeel kapitaal worden vastgelegd in een samenvatting die wordt toegevoegd aan het dossier
leveranciersbeoordeling.

2.2 Inkoop hefboomproducten (aanbesteden)
Woongroep Marenland kiest voor haar hefboomproducten daar waar het kan voor de ‘best value’ methode.
Hierbij wordt middels een meervoudige aanbesteding met voorafgaande selectie, geselecteerd op zowel kosten als
opbrengsten, maar ook worden meerdere kwaliteitscriteria meegewogen tijdens de selectie. Hierdoor wordt de
aanbieding met de meeste waarde geselecteerd (prijs/kwaliteit) in plaats van alleen prijs. Daar waar mogelijk wordt
de beoordeling van kostenelementen vanuit de Total Cost of Ownership (TCO) benadering gedaan, dus investering
plus kosten in de levensduur van het product of dienst. Selectie vindt plaats door het opstellen van een long list van
voorkeurleveranciers. Bij de uitnodiging tot deelname aan de aanbesteding worden meerdere voorkeurs-leveranciers
benaderd om een aanbieding te doen (zie ook par 4.3). In de uitnodiging worden direct de gunningscriteria en hun
onderlinge weging kenbaar gemaakt aan de voorkeursleveranciers. De voorkeur gaat uit naar het (functioneel)
specificeren aan welk resultaat en bijbehorende voorwaarden het product of dienst moet voldoen in plaats van
omschrijven hoe het product gemaakt moet worden. Zo wordt het gedrag van de leverancier om oplossingen te
vinden en verbeteringen aan te dragen aangemoedigd. In het proces-verbaal van aanwijzing en aanbesteding
worden de resultaten van het inkoopproces vastgelegd. Na afloop van het project wordt het project samen met de
leverancier geëvalueerd. Zowel de product- als proceskwaliteit wordt beoordeeld en resultaten worden vastgelegd
in een samenvatting die wordt toegevoegd aan het dossier leveranciersbeoordeling.

2.3 Inkoop knelpunt producten
Woongroep Marenland kiest voor haar knelpuntproducten voor het minimaliseren van haar risico’s. Dat kan op
meerdere manieren:
 Het zoeken van alternatieve leveranciers om te grote afhankelijkheid te voorkomen;
 Strengere selectie aan de poort (verscherpte leveranciersbeoordeling);
 Samenwerking zoeken.
Selectie gebeurt op basis van een longlist voorkeursleveranciers. Gezien de risico’s kunnen aanvullende audits
onderdeel uitmaken van de selectie. Hierdoor ontstaat een scherper beeld van de kwaliteit die de leverancier levert
en kunnen op voorhand risico’s worden verminderd.
Omdat het leveranciersrisico hoog is en we afhankelijk zijn van deze partijen leggen we de afspraken, zowel voor
wat betreft product- of dienstkwaliteit als ook voor kosten, heel concreet vast in specifieke leveranciers-voorwaarden.
Gezien het belang van knelpuntproducten worden leveranciers van knelpuntproducten nauwlettend gemonitord. Bij
geringe afwijkingen ten opzichte van KPI’s wordt direct ingegrepen en bijgestuurd. Een samenvatting van deze
monitoring en eventueel genomen acties worden toegevoegd aan het dossier leveranciersbeoordeling.

2.4 Inkoop routine producten
Woongroep Marenland kiest voor haar routineproducten voor contracten met vaste voorkeursleveranciers.
Uitgangspunt is één voorkeursleverancier per onderdeel/categorie. Eenheidsprijzen liggen vast, waarbij een
eventueel kortingspercentage is gebaseerd op het totale jaarvolume. Daar waar mogelijk behoort afkoop tot de
mogelijkheden tegen vaste (jaar-)prijzen, waar dat niet kan, worden periodieke verzamelfacturen afgesproken, dit
om de factuurstroom te beperken. KPI’s zijn vooral gericht op het proces en te realiseren efficiency. Daarnaast
worden er routineproducten ingekocht met een incidenteel karakter. Die worden op laagste prijs en beschikbaarheid
ingekocht, zonder overkoepelende contractafspraken. Maatgevende selectiecriteria zijn nettoprijs, efficiency in
bestellen, leveren, facturering, leveringsbetrouwbaarheid en de borging van nazorg. Er wordt minimaal aan twee
voorkeursleveranciers gevraagd een aanbieding te doen voor een contract voor een bepaalde tijd.

2.5 Doelmatig en transparant
Woongroep Marenland koopt in tegen de juiste prijs-kwaliteitverhouding, tegen beheersbare risico’s en op een wijze
waarbij het gehele inkoopproces aantoonbaar transparant wordt uitgevoerd.
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2.6 Rechtmatig, integer en betrouwbaar
Woongroep Marenland wil een betrouwbare en zorgvuldige partner zijn, die eerlijke en gelijke kansen biedt.
Woongroep Marenland beschikt over een integriteitscode; deze is te vinden op de website. Ook aan leveranciers
van Woongroep Marenland wordt gevraagd deze integriteitscode na te leven.
Woongroep Marenland stelt de eis dat leveranciers de voor hen als werkgever geldende wettelijke bepalingen
(Ketenaansprakelijkheid, Arbeidsomstandighedenwet, Wet arbeid Vreemdelingen, Algemene verordening
gegevensbescherming etc.), Cao’s en andere op de werkgever rustende verplichtingen nakomen, zoals de aanpak
van schijnconstructies. Woongroep Marenland heeft een VGA-beleid en hanteert een verwerkersovereenkomst.
Bij uitwisseling van persoonsgegevens worden leveranciers gevraagd deze te ondertekenen.

2.7 Maatschappelijk verantwoord en duurzaam
Woongroep Marenland onderkent het belang van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.
Woongroep Marenland richt zich op winst voor mens, maatschappij en milieu. Woongroep Marenland houdt bij haar
beslissingen rekening met de verschillende maatschappelijke en economische effecten ervan, en haar
stakeholderbelangen.
Mens
Mensen en de aan hen toekomende rechten spelen een belangrijke rol in het dagelijkse opereren en de toekomst
van een bedrijf. Daarom is het respecteren van die rechten en het stellen van vragen hierover aan de leveranciers
bij het inkopen van goederen, leveringen en diensten relevant voor Woongroep Marenland. Het stimuleren van lokale
en regionale werkgelegenheid, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, is eveneens een factor van
betekenis in dat dagelijks opereren.
Maatschappij
Het bieden van eerlijke en gelijke kansen aan leveranciers, met een voorkeur voor leveranciers uit de regio, mits de
prijs-kwaliteitverhouding voldoet.
Duurzaamheid
Duurzaamheid staat bij Woongroep Marenland hoog op de agenda. Woongroep Marenland wil als opdrachtgever
een actieve rol spelen in het stimuleren van duurzaamheid bij haar leveranciers. Hierbij kan gedacht worden aan het
maken van afspraken over duurzaam materiaalgebruik en energiebesparing.
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3 Inkoopproces
Elke medewerker bij Woongroep Marenland met een rol in het inkoopproces heeft de verantwoordelijkheid om het
inkoop- en aanbestedingsbeleid en ons integriteitskader na te leven. Er wordt uitgegaan van de professionaliteit en
integriteit van de medewerker. De medewerker toetst inkopen op markconformiteit en vraagt indien nodig offertes op
bij diverse leveranciers in de markt. De managers hebben hierin een stimulerende rol.

3.1 Inkoopvoorwaarden
Woongroep Marenland gebruikt haar algemene omschrijving en voorwaarden d.d. 10 december 2018 voor
onderhoud en contracten. Deze voorwaarden worden indien van toepassing aan de leverancier van Woongroep
Marenland verstrekt. Ook zijn deze inkoopvoorwaarden te vinden op de website. Bij de evaluatie van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid wordt beoordeeld of het wenselijk is algemene inkoopvoorwaarden op te stellen in de lijn van
het Aedes-model.

3.2 Procuratie en autorisatie
Woongroep Marenland beschikt over een procuratieregeling. De autorisatie van facturen vindt plaats conform de
geattribueerde bevoegdheden uit de procuratieregeling. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
medewerkers zijn vastgelegd in het intern delegatiestatuut. De externe tekeningsbevoegdheid is gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel.

3.3 Aanbesteden
De drempelbedragen vertegenwoordigen de omvang van het eenmalige orderbedrag of het orderbedrag per jaar
exclusief btw. In uitzonderlijke situaties kan worden afgeweken van deze drempelbedragen. Er kunnen zich, zo heeft
de praktijk geleerd, situaties voordoen die onmiddellijke actie vereisen. In deze situaties is afwijking van de regels
van dit beleid mogelijk. In die gevallen wordt zo veel als mogelijk in de geest van dit beleid gehandeld. Bij deze
afwijkingen wordt aangegeven waarom er afgeweken is en hoe het orderbedrag op rechtmatigheid en
marktconformiteit is getoetst. Deze aanpassingen worden onderbouwd en gedocumenteerd voorgelegd aan de
manager waarna ze worden goedgekeurd door de directeur-bestuurder. Reguliere en planbare werkzaamheden
behoren niet tot de uitzonderlijke situaties.
Woongroep Marenland houdt bij aanbesteden zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Het niet gunnen
van de opdracht wordt aan de potentiële opdrachtnemers gemotiveerd en onderbouwd.

3.4 Interne audits
De controller zal periodiek (conform jaarplan) interne audits uitvoeren om vast te stellen of medewerkers handelen
in overeenstemming met de kaders en uitgangspunten zoals vastgesteld in dit beleid. Voor elk werk, elke levering
en elke dienst boven het drempelbedrag zoals omschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Woongroep
Marenland moet een dossier worden aangelegd. Voor een correcte dossiervorming wordt een door de controller op
te stellen checklist gebruikt.

3.5 Inkoop control/volwassenheid
Om ervoor te zorgen dat dit inkoopbeleid gedurende de looptijd blijft aansluiten op de ontwikkelingen bij Woongroep
Marenland en de inkoopvolwassenheid op gezette tijden wordt getoetst, kunnen onderstaande acties worden
uitgevoerd. De hieronder beschreven acties vallen onder de verantwoordelijkheid van de Manager Vastgoed:
 Spendanalyse (kwantitatief)
Jaarlijkse spendanalyse over de inkoop van het voorgaande boekjaar.
 Inkoopportfolio (kwalitatief)
Het eerder beschreven inkoopportfolio jaarlijks herijken zodat de inkoopstrategie goed bepaald kan worden naar
gelang de ontwikkeling in de totale inkoopportefeuille. Mogelijk gelijktijdig met de jaarlijkse
leveranciersbeoordelingen.
 Maturity-model (kwalitatief)
Toetsen van de ontwikkeling in professioneel opdrachtgeverschap. Zie onderstaande grafiek voor de stand van
zaken voorjaar 2020.
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Stand ontwikkeling professioneel opdrachtgeverschap
5 Geoptimaliseerd

4 Beheerst

3,66
3,33

3,16

3

3

3,83
3,16

3 Gestandaardiseerd

2,5

2,5

2 Herhaalbaar

1 Ad hoc

0
Organisatie en beleid
Cultuur en leiderschap
Mensen en competenties
Integrale afweginingen op portfolioniveau
Omgaan met stakeholders: politiek, gebruikers, overig
Invulling maatschappelijke rol
Omgaan met publieke spelregels
Interactie met en ruimte voor de markt
Professioneel handelen in opgaven
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4. Inkoop producten, diensten en werken
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de inkoop van producten, diensten en werken. In de paragrafen 2.1 t/m 2.4 zijn
de uitgangspunten voor de inkoop weergegeven. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
In dit hoofdstuk is beschreven hoe we dit gaan toepassen. Samengevat vindt de inkoop als volgt plaats:

Par.

Type producten

Inkoop en aanbesteding

Looptijd

2.1

Strategische producten

Voorkeursleveranciers en samenwerkingsovereenkomsten

Langere periode

2.2

Hefboomproducten

Aanbesteden (Uitgewerkt in hoofdstuk 4)

Per project/jaar

2.3

Knelpuntproducten

Minimaliseren van de risico´s (longlist voorkeurleveranciers)

Langere periode

2.4

Routineproducten

Vaste voorkeursleveranciers

Bepaalde tijd

4.1 Inkoop van producten (routineproducten)
Bij routineproducten kan worden gedacht aan de inkoop van kantoorartikelen, communicatie (drukwerk, porti,
telefonie), computers, mobiliteit e.d. Offerteaanvragen dienen helder en éénduidig omschreven te worden.
Door concurrentie moet een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding worden bedongen.
 € 50 tot 5.000
met 1 schriftelijke prijsopgave
 € 5.000 tot € 25.000
met 2 schriftelijke prijsopgaven
 € 25.000 en hoger
met 3 schriftelijke prijsopgaven
Routineproducten hebben een overeenkomst voor een bepaalde tijd. Afhankelijk van de specifieke inkoop wordt de
maximale looptijd van een contract bepaald. Uitgangspunt is een optimale marktwerking en minimaliseren risico´s.

4.2 Inkoop van diensten (hefboomproducten)
Bij diensten kan worden gedacht aan tijdelijk personeel en professionele diensten waaronder juridisch advies,
administratieve of bouwkundige consultancy, ICT en accountancy. Offerteaanvragen zijn helder en éénduidig
omschreven. Bij een meervoudige uitvraag krijgt de dienstverlener met de meest gunstige prijs-kwaliteitverhouding
de opdracht. Er gelden de volgende spelregels voor inkoop van diensten:
 € 0 tot € 5.000
met 1 schriftelijke prijsopgave
 € 5.000 tot € 25.000
met 2 schriftelijke prijsopgaven
 € 25.000 en hoger
met 3 schriftelijke prijsopgaven
Als het om een inkoop van diensten voor meerdere jaren betreft, dan wordt voor het bepalen van de spelregels het
totaalbedrag van de inkoop genomen (alle jaren opgeteld).
Bij de inhuur van adviseurs/consultants en/of tijdelijk personeel kan worden afgeweken van bovenstaande spelregels
door toetsing van het uurtarief op marktconformiteit. Dit kan door opvragen van meerdere offertes of toetsen aan
benchmarks. Als marktconformiteit wordt aangetoond, kan opdracht worden verstrekt op basis van het uurtarief met
afwijking van de spelregels. Daarbij is punt 3.3. onverkort van toepassing.

4.3 Inkoop/aanbesteding van werken (strategische werken/ knelpuntproducten)
Woningcorporaties zijn private opdrachtgevers die vooralsnog niet vallen onder de Europese Aanbestedingsregels.
Corporaties zijn dus niet verplicht om boven bepaalde kostengrenzen openbaar aan te besteden. Dit vergroot de
handelingsvrijheid en de mogelijkheden voor ketensamenwerking (inkoop strategische producten), beperkt de
complexiteit, ‘papierwinkel’, doorlooptijd en indirecte kosten en verkleint de kans op juridische geschillen.
Strategische werken hebben betrekking op nieuwbouw, versterken, planmatig onderhoud, contractonderhoud en
ICT. Woongroep Marenland kiest hier voor een vorm van samenwerking met vaste voorkeursleveranciers voor een
langere periode. De samenwerking wordt vastgelegd in een SOK en/of een POK.
Voor inkoop van werken door VvE’s hanteert Woongroep Marenland -indien Woongroep Marenland zorgdraagt voor
de uitvoering van de inkoop- de afspraken die daarover binnen de VvE zijn of worden gemaakt. Woongroep
Marenland zal daarbij de spelregels van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid en het integriteitsbeleid naleven.
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5. Systemen en instrumenten inkoop
In dit hoofdstuk beschrijven we het jaarplan contracten en de periodieke evaluatie, factuureisen en dossiervorming,
de algemene inkoopvoorwaarden en contractbeheer en –management.

5.1 Jaarplan contracten
Woongroep Marenland heeft een paragraaf in het jaarplan opgenomen over de contracten die in het desbetreffende
jaar aflopen. Hierin wordt beschreven welke strategie wordt gevolgd: beëindigen, vernieuwen of verlengen. Bij
verlengen of vernieuwen wordt de procedure zoals vastgelegd in dit inkoop- en aanbestedingsbeleid gevolgd.

5.2 Periodieke evaluatie leveranciers
Woongroep Marenland werkt met een vaste leverancierslijst. De leveranciers worden jaarlijks beoordeeld en de
leverancierslijst wordt jaarlijks door de directeur-bestuurder vastgesteld. Na goedkeuring van de directeur-bestuurder
wordt de leverancierslijst aangepast en kan er opdracht aan de nieuwe leverancier worden verstrekt.
In bijlage 1 is het beoordelingssysteem met criteria opgenomen dat Woongroep Marenland hanteert voor
leveranciers. Op basis van het resultaat wordt jaarlijks geëvalueerd met welke partijen de samenwerking kan worden
gecontinueerd en van welke partijen afscheid wordt genomen. De resultaten en het advies over continuering van de
samenwerking met partijen wordt jaarlijks in het eerste kwartaal voorgelegd aan het MT.
Criteria voor selectie worden per type werk op schrift gesteld, opgevraagd en periodiek geactualiseerd. Elke partij
wordt getoetst op financiële draagkracht. In bijlage 2 is de te hanteren selectiecriteria opgenomen. De criteria zijn
toegespitst op aannemers en onderhoudsbedrijven maar mogelijk deels ook bruikbaar bij de selectie van leveranciers
en adviseurs. De informatie in de bijlage wordt (jaarlijks) periodiek actueel gehouden.
Het beoordelingssysteem wordt jaarlijks geactualiseerd en geëvalueerd daarbij wordt ook inzicht gegeven in de
partijen die zijn gecontracteerd inclusief aard en omvang van het werk.

5.3 Factuurvereisten en G-rekening per branche
In bijlage 3 zijn de vereisten voor facturering van werkzaamheden opgenomen. De algemene richtlijnen voor gebruik
van de G-rekening met het te hanteren loonkostenaandeel zijn hierin vastgelegd. Het loonkostenaandeel per branche
varieert.

5.4 Dossiervorming
Van elke inkoopopdracht boven het drempelbedrag van € 5.000 (excl. btw) en bij aanbesteding van werken wordt
een inkoopdossier opgebouwd. Het speelt een belangrijke rol bij de verantwoording achteraf (zowel intern als extern)
maar ook tijdens de uitvoering van het inkoopproces. Een inzichtelijke en volledige dossiervorming is de taak en de
verantwoordelijkheid van de betrokken medewerker.
Het inkoopdossier bevat minimaal:
1. de uitvraag;
2. de ontvangen offerte(s);
3. onderbouwing van de keuze;
4. de opdrachtbevestiging/ aanneemovereenkomst.

5.5 Algemene inkoopvoorwaarden
Woongroep Marenland hanteert haar algemene omschrijving en voorwaarden d.d. 30 maart 2021.

5.6 Contractbeheer
Voor elk contract is een contracteigenaar (budgethouder) en contractmanager (cq. opdrachtleider) aangewezen. De
contractbeheerder evalueert het contract ruim voor het verstrijken van de opzegtermijn om te bepalen of verlenging
van het contract wenselijk is, of dat het beter is om het contract opnieuw uit te zetten in de markt. Het
contractmanagement is erop gericht om gedurende de gehele looptijd het contract optimaal te benutten, zodat de
prestatie wordt geoptimaliseerd en geen onnodige kosten worden gemaakt.
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6. Communicatie en randvoorwaarden
In dit hoofdstuk is aangegeven hoe het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gecommuniceerd en welke
randvoorwaarden en richtlijnen door Woongroep Marenland worden gehanteerd.

6.1 Interne en externe communicatie
Interne en externe communicatie vindt plaats via intranet (Marint) en de website.
Intern en extern wordt gecommuniceerd:
 het inkoopbeleid (website);
 de inkoopvoorwaarden (website);
 de integriteitscode (website);
 de procuratieregeling (website en Kamer van Koophandel).

6.2 Randvoorwaarden en richtlijnen
Als maatschappelijke onderneming hanteert Woongroep Marenland eigen inkooprichtlijnen. De volgende
kernbegrippen staan daarbij centraal:
 Transparantie. De procedure moet helder zijn en vooraf worden gecommuniceerd.
 Objectiviteit. Bij het verstrekken van de opdracht wordt op zoveel als mogelijk objectieve gronden een keuze
gemaakt. Indien gewenst kunnen ook subjectieve gronden worden gehanteerd. De keuze voor een partij of
aanbieding is duidelijk gemotiveerd.
 Proportionaliteit. Specificaties, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria staan op
schrift en staan in verhouding tot de aard en omvang van de opdracht. Hoe lager het bedrag, hoe eenvoudiger
de procedure. Bij procedures waarbij van potentiële opdrachtnemers een grote inspanning wordt gevraagd, kan
Woongroep Marenland een rekenvergoeding verstrekken.
 Gelijkheid. Alle (potentiële) inschrijvers of opdrachtnemers worden gelijk behandeld. Er zijn geen discriminerende
factoren aanwezig waardoor de één meer kansen krijgt dan de ander en alle partijen krijgen dezelfde informatie.
Ethische randvoorwaarden (integriteit)
In lijn van de Integriteitscode hanteert Woongroep Marenland bij inkopen en aanbesteden de volgende basisregels:
 Helder selectie- en/of gunningsproces met objectieve criteria;
 Werken met een selectie van vaste aannemers (leverancierslijst);
 Medewerkers doen privé geen zaken met leveranciers (uitgesloten is horeca en detailhandel) van Woongroep
Marenland. Er is een hardheidsclausule. Voor nadere regels wordt verwezen naar Integriteitscode;
 Bij ketensamenwerking een longlist of shortlist gebruiken. Deze regelmatig toetsen.
 Bij inkoop meerdere medewerkers van Woongroep Marenland betrekken (het “meerogen-principe”; elke factuur
wordt door minimaal twee personen beoordeeld en geparafeerd).
 De Integriteitscode actief delen met betrokken partijen.
 Na gunning heldere terugkoppeling van het resultaat aan betrokken partijen.
Eisen leveranciers
Woongroep Marenland hanteert de volgende eisen aan leveranciers:
 Inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 Actuele Non Faillissementsverklaring van de rechtbank (niet ouder dan 1 jaar).
 Het bedrijf verkeert niet in surseance van betaling.
 Actuele Gedragsverklaring Aanbesteden via Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (GVA niet
ouder dan 1 jaar).
 Actuele verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst (niet ouder dan 1 jaar).
 Ervaringen met het bedrijf in eerdere projecten (geen ernstige fouten begaan).
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Organisatorische richtlijnen
De eindverantwoordelijkheid voor de inkoop van producten, diensten en/of werken ligt bij de manager van de
desbetreffende afdeling van Woongroep Marenland. Woongroep Marenland hanteert de volgende organisatorische
richtlijnen:
 Van elke inkoop boven een bepaald drempelbedrag wordt een inkoopdossier bijgehouden.
 Aantoonbaar voldoen aan de Procuratieregeling.
 Risicovolle inkoopprojecten voorzien van beheersmaatregelen ter beperking van de risico’s.
 Afwijkingen op het Inkoopbeleid worden ter advisering voorgelegd aan het MT.
Economische en maatschappelijke richtlijnen
 Financiële gezondheid en voorkomen omzet afhankelijkheid: een bedrijf dient financieel gezondheid te zijn zodat
Woongroep Marenland zo minimaal mogelijk financiële risico’s loopt. Om te voorkomen dat leverancier te
afhankelijk wordt, hanteert Woongroep Marenland de regel dat een leverancier op jaarbasis maximaal 30% van
zijn jaaromzet mag behalen via Woongroep Marenland.
 Regionale binding: Woongroep Marenland wil haar middelen ‘bij gelijkwaardigheid van partijen’ bij voorkeur
regionaal besteden om zo ondernemerschap en werkgelegenheid in de regio te stimuleren. Het draagt bovendien
bij aan het beperken van CO2-uitstoot door geringe reis- of transportafstanden.
 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Social Return on Investments (SROI): bij de vaste
ketenrelaties streeft Woongroep Marenland naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Integrale visie op
verantwoorde bedrijfsvoering conform de 3P’s4/ISO26000) en SROI met betrekking tot de werkzaamheden
(inzetten van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt, leerling werkplaatsen e.d.).

Bijlagen
Bijlage 1 Beoordelingssysteem
Bijlage 2 Selectiecriteria leveranciers
Bijlage 3 Factuureisen
Bijlage 4 Algemene voorwaarden Woongroep Marenland 30 maart 2021
Bijlage 5 Te volgen inkoopstrategie Woongroep Marenland
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Bijlage 1 Beoordelingssysteem
Woongroep Marenland beoordeelt jaarlijks alle crediteuren op basis van ervaringen van alle betrokken medewerkers
op de gebieden: samenwerking algemeen, voorbereiding, uitvoering, klantbenadering, oplevering, nazorg, innovatief
vermogen en administratie.

1 Artes
1 HKB
1 Jongsma / Dijkhuis
1 KAW architecten
1 Manen en Zwart architecten
1 Martini B.V. architectenburo
1 Nienhuis architectenburo
1 Skets
1 Team 4 architecten
1 Noordeloos
1 Herman Hertzberger architecten
2 Boorsma ing. Buro Drachten
2 Dijkhuis ingenieursburo
2 Goudstikker-de Vries Emmen
2 Wassenaar ingenieursburo
3 BCN Drachten
3 Goud Groen (voorheen Biesebeek)
3 Eco Reest Milieuadviesburo

7,5

7,5

8
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Medewerkers kennen in de ‘Crediteurenbeoordeling’ aan de crediteuren waarmee zij werken een score toe van 1 tot
10 punten op de bovengenoemde onderdelen en een motivatie van de gegeven score. Op basis van de scores wordt
de samenwerking met partijen jaarlijks geëvalueerd en wordt vastgesteld of de samenwerking wordt gecontinueerd
of wordt beëindigd. Daar waar nodig worden gesprekken gevoerd met partijen om eventuele aandachtspunten aan
te scherpen.

1 Architecten
2 Constructeurs
3 Adviesburo's
4 Aannemers
5 Slopers
6 Installateurs E/W/G/MV/CV
7 Schilderbedrijven
8 Schoonmaakbedrijven
9 Hoveniers
10 Liftfabrikanten
11 Automatische deuren
12 Dakdekkers
13 Metaalwerken
14 Kozijnen & Deuren
15 Betonwerken
16 Beveiliging
17 Reclame/Webdesign
18 Overig

Bijlage 2 Selectiecriteria leveranciers
Selectiecriteria kunnen bestaan uit de uitsluitingsgronden en criteria met betrekking tot beroepsbekwaamheid,
financiële, economische en technische geschiktheid. De gehanteerde criteria worden altijd genoemd in de offerte
aanvraag. De in de offerte aanvraag vermelde criteria worden gebruikt bij de beoordeling van de binnengekomen
offertes. Het is niet mogelijk dat Woongroep Marenland achteraf een criterium toevoegt.
De selectie van de leveranciers voor de aanbesteding gebeurt op basis van de volgende criteria:
 Ervaring in een bepaald soort werk;
 Kwaliteit van het bedrijf;
 Jaarcijfers van het bedrijf;
 Werkgelegenheid in de regio;
 Goede prijs-kwaliteitverhouding.
De keuze voor een architect zal op basis van een selectie worden gemaakt. Afhankelijk van het type bouwwerk zal
het projectteam selectiecriteria opstellen. De architect die hieraan het beste voldoet en daarnaast een passende
aanbieding doet, zal het werk worden gegund.
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Bijlage 3 Factuureisen
Adressering
Opdrachtnemers richten de factuur aan:
Woongroep Marenland
T.a.v. de afdeling Bedrijfsvoering
Professor R.P. Cleveringaplein 1
9901 AZ Appingedam
E-mail: factuur@woongroepmarenland.nl
Btw-nummer Woongroep Marenland: NL 0029 89 931.B01
Wettelijke factuureisen
Ingediende facturen worden alleen in behandeling genomen als deze voldoen aan de wettelijke vereisten en aan de
vereisten van Woongroep Marenland. De wettelijke factuurvereisten zijn na te lezen op www.belastingdienst.nl.
Factuurvereisten van Woongroep Marenland
Op de factuur dient leverancier te vermelden:
 Indien gevraagd het interne opdrachtnummer van Woongroep Marenland;
 Naam van de inkoper/opdrachtgever bij Woongroep Marenland;
 Clustergegevens (onder meer adres, eenheidsnummer).
Voor met name onderhoudswerkzaamheden gelden aanvullende factuureisen, te weten:
 Toepassing van de btw-verlegd regeling. Deze wordt door opdrachtnemer vermeld op de factuur;
 Vermelding van het btw-percentage, 9% of 21%;
 Vermelding van het percentage van het totale factuurbedrag dat Woongroep Marenland op de G-rekening van
opdrachtnemer stort overeenkomstig de met opdrachtnemer gemaakte afspraken. Als vooraf geen afspraken
zijn gemaakt wordt het aandeel G-rekening door Woongroep Marenland bepaald conform de onderstaande tabel;
 Vermelding van het G-rekeningnummer van opdrachtnemer;
 Vermelding van het btw-nummer (NL 0029 89 931.B01) van Woongroep Marenland.
Ketenaansprakelijkheid
Daar waar Woongroep Marenland als eigenbouwer is gekwalificeerd is ketenaansprakelijkheid van toepassing. In
het kader hiervan is Woongroep Marenland gerechtigd om minimaal 45% van het loonkostenbestanddeel van de
bedragen die de onderaannemer factureert, te storten op een geblokkeerde rekening (G-rekening).
Dit geldt alleen voor het deel dat betrekking heeft op de loonbelasting en sociale premies die ter zake van de verrichte
werkzaamheden verschuldigd zijn. Uit de factuur dient te blijken in welke periode de werkzaamheden zijn verricht,
de hoogte van het loonkostenbestanddeel en als bijlage dient een urenoverzicht te worden toegevoegd. De Grekening en de btw-verleggingsregeling worden toegepast bij alle onderhoudswerkzaamheden en
nieuwbouwprojecten waarbij Woongroep Marenland als eigenbouwer kwalificeert. De btw-verleggingsregeling geldt
voor fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken. Bijvoorbeeld bouwen, slopen, aanleggen, onderhouden,
herstellen en schoonmaken.
Inlenersaansprakelijkheidsregeling
Deze regeling heeft niets van doen met eigenbouwerschap (ketenaansprakelijkheid). De regeling heeft als doel te
voorkomen dat uitleners misbruik maken van hun werk bij de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. Van
inlening is sprake als een uitlener arbeidskrachten die bij hem in dienstbetrekking werken, ter beschikking stelt aan
een ander, de inlener. De uitlener factureert met btw-belast waarbij 25% van het factuurbedrag inclusief de
verschuldigde omzetbelasting zal worden gestort op de G-rekening van de uitlener (20% bij btw verlegde factuur).
Dit dient ook als zodanig te worden vermeld op de factuur.
Btw laag en btw hoog
In principe is het hoge btw-percentage van 21% van toepassing. In een aantal gevallen wordt het lage btw-tarief 9%
gerekend. Het betreft hier isolatiewerkzaamheden (arbeidsdeel), schilderen, stukadoren en behangen. Hiervoor geldt
wel dat de woning ouder is dan twee jaar. Ook het schoonmaken in woningen valt onder het tarief van 9%, maar
daarbij geldt niet de eis dat het moet gaan om woningen ouder dan twee jaar.
Maakt het werk deel uit van een groter aannemingswerk? Dan dienen in de offerte en de factuur de werkzaamheden
die onder het tarief van 21% vallen en de werkzaamheden die onder het tarief van 9% vallen, gesplitst te worden.
Indien tijdelijke afwijkende btw-regels van toepassing zijn, verwijzen wij voor juiste toepassing en toelichting naar
www.belastingdienst.nl.
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Wanneer verlegde btw, wanneer met btw belast?
Als het uitgevoerde onderhoud onder het eigenbouwerschap van Woongroep Marenland valt, dan is de btwverleggingsregeling van toepassing. Dit betekent dat er geen bedrag aan btw op de factuur staat maar wel de
aantekening “btw verlegd”. Als de verleggingsregeling van toepassing is dan dient duidelijk btw-verlegd hoog en/of
laag (9% of 21%) vermeld te worden en het bedrag waarvoor dit geldt. Ook dient het btw-nummer van Woongroep
Marenland te worden vermeld. Als het eigenbouwerschap op het uitgevoerde onderhoud niet van toepassing is, dan
dient te worden gefactureerd met btw. Ook hier kan sprake zijn van btw belast hoog en/of laag. Dit moet worden
gespecificeerd op de factuur.
Afspraken over de G-rekening
 Dagelijks onderhoud, opdracht verstrekt via een werkbon
Woongroep Marenland maakt met opdrachtnemers één afspraak over het aandeel in de loonkosten dat
Woongroep Marenland op de G-rekening van de opdrachtnemer stort. Deze afspraak geldt voor alle opdrachten
die via een werkbon van Woongroep Marenland verkregen worden.
 Planmatige werkzaamheden, opdracht verstrekt via een schriftelijke opdrachtbrief
Woongroep Marenland maakt met opdrachtnemers per opdracht aparte afspraken over het aandeel in de
loonkosten dat Woongroep Marenland op de G-rekening van opdrachtnemer stort.
 Sloop/ nieuwbouw, zie hierboven.
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ALGEMENE OMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN AAN
WONINGEN, GARAGES ETC. EIGENDOM VAN WOONGROEP MARENLAND EN DE LEVERING VAN
DIENSTEN EN GOEDEREN

Woongroep Marenland
Prof. R. P. Cleveringaplein 1
9901 AZ Appingedam
─────────────────────────────────────────────────────────

Begripsomschrijvingen:

- De Opdrachtgever

Woongroep Marenland, dan wel bij onderaanneming tevens de tot onderaanneming
opdrachtgevende partij, als mede de inlener.

- De Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer die de werkzaamheden van stoffelijke aard uitvoert evenals
degene die personeel uitleent.

-Dienst(en)

De door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een
specifieke behoefte van de Opdrachtgever, niet zijnde het verrichten van een werk van
stoffelijke aard of levering van een Goed.

- Goederen

Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

- Het werk

Het door de Opdrachtnemer krachtens overeenkomst en/of opdrachtverlening
aangenomen, dan wel met ingeleende arbeidskrachten uitgevoerde, werk.

- Mutatieonderhoud

Werkzaamheden die nodig zijn om een onroerende zaak van Opdrachtgever in een
staat te brengen die bij aanvang van de huur in redelijkheid verwacht mag worden.

- Niet planmatig onderhoud Werkzaamheden aan onroerende zaken van Opdrachtgever die vallen onder
Mutatieonderhoud en Reparatieonderhoud.
- Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de
Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct
of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator
zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of
van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,
genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke
persoon.

- Planmatig onderhoud

Werkzaamheden aan onroerende zaak die project- of seriematig worden voorbereid en
verricht.

- Reparatieonderhoud

Incidentele werkzaamheden die tot herstel van gebreken aan onroerende zaak van
Opdrachtgever leiden, waaronder werkzaamheden die tot herstel van door brand,
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storm, inbraak, vandalisme en dergelijke veroorzaakte schade aan de onroerende zaak
leiden.
- Sociale premies:

Premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke
bijdrage van de Zorgverzekeringswet die door de Opdrachtnemer verschuldigd zijn aan
de Belastingdienst.

- Vakantieperiode

Een aaneengesloten periode van meer dan drie
Opdrachtnemer geen werkzaamheden worden verricht.

- Werkzaamheden

De Werkzaamheden van Opdrachtnemer op basis van de door de Opdrachtgever
verstrekte opdracht.
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Art. 1

Toepasselijkheid.

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering van
Werkzaamheden die door Opdrachtgever schriftelijk of op digitale wijze aan Opdrachtnemer worden
opgedragen en waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Opdrachtnemer
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst waarop ze van toepassing zijn
verklaard.

1.2

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 of later, zijn uitdrukkelijk niet
van toepassing, tenzij deze geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk (in deze Administratieve Voorwaarden of in
de opdrachtbrief) van toepassing worden verklaard.

1.3

Eventuele eigen voorwaarden van de Opdrachtnemer worden telkens door de Opdrachtgever uitdrukkelijk
van de hand gewezen en zijn nimmer op, onder lid 1 van dit artikel, genoemde overeenkomsten en
werkzaamheden van toepassing. Door aanvaarding van de overeenkomst van Opdrachtgever, of door met
uitvoering van Werkzaamheden aanvang te maken, erkent Opdrachtnemer, behoudens indien en voor zover
door Opdrachtgever schriftelijk anders is vastgelegd, dat deze algemene voorwaarden daarop van
toepassing zijn.

1.4

Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn
of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het desbetreffende beding in
overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het
oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

1.5

Aan eventuele overeengekomen afwijkingen
vervolgovereenkomsten geen rechten ontlenen.

1.6

Ingeval van onderlinge onverenigbaarheid van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geldt dat
de tussen partijen gesloten overeenkomst prevaleert boven deze voorwaarden.

Art. 2

van

deze

voorwaarden

kan

Opdrachtnemer

bij

Algemene verplichtingen Opdrachtnemer

2.1

De Opdrachtnemer is verplicht de opgedragen werkzaamheden uit te voeren naar hetgeen in deze algemene
voorwaarden is bepaald, alsmede naar hetgeen tussen partijen in andere overeengekomen voorwaarden is
bepaald dan wel in een afzonderlijke overeenkomst is bepaald.

2.2

Bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden moet de Opdrachtnemer gevolg geven aan de orders
en aanwijzingen, die hem door de Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever worden gegeven. Indien deze
aanwijzingen afwijken van de werkomschrijving of bestek zal dit schriftelijk worden bevestigd. De
Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid en is tenminste telefonisch en per mail
bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. De Opdrachtnemer beschikt over
communicatiemiddelen die dag en nacht bereikbaar zijn.

2.3

De wijze van uitvoering van de werkzaamheden moet zodanig zijn dat voor de huurder, de Opdrachtgever
dan wel voor derden geen nodeloze hinder is te duchten. De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden
zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

2.4

De Opdrachtnemer draagt zorg voor orde en veiligheid op de plaats waar de opgedragen werkzaamheden
worden verricht.

2.5

De Opdrachtnemer is in het kader van de hem opgedragen werkzaamheden gehouden om alle hem, als
gevolge van de Arbo-wet en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen, voorschriften
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en verplichtingen, tijdig en correct na te komen. Opdrachtnemer zal daarbij eveneens zorgdragen dat alle
ingevolge de Arbowetgeving aan Opdrachtgever toekomende taken en verplichtingen zullen worden
overgenomen en correct worden uitgevoerd.* De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle
aanspraken van derden, die menen dat deze bij de nakoming daarvan in gebreke is gebleven.
2.6

Opdrachtnemer draagt zorg voor orde en veiligheid op de plaats waar de Werkzaamheden worden verricht.

2.7

De Opdrachtnemer moet van de op het werk of in verband met het werk plaatshebbende ongelukken,
rampen, conflicten of anderszins ongewone gebeurtenissen van welke aard ook, onverwijld kennis geven
aan de Opdrachtgever en alle verlangde inlichtingen verschaffen.

2.8

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving. Hier valt
onder andere onder, het tijdig verkrijgen van vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen, die
eventueel nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. De daarmee samenhangende
waarborgsommen en precario zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Van de benodigde, door
Opdrachtnemer verzorgde, tijdelijke vergunningen/ontheffingen met de daarbij behorende
voorwaarden/bepalingen verstrekt Opdrachtnemer een afschrift aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer
informeert het lokale bouw- en woningtoezicht voor aanvang van constructieve Werkzaamheden en
bijzondere activiteiten tijdens de bouw conform de door de gemeente gestelde eisen.

2.9

De Opdrachtnemer dient te allen tijde de in het kader van de door hem uitgevoerde werkzaamheden van
belang zijnde wettelijke voorschriften en andere beschikkingen van overheidswege correct en adequaat na
te volgen. Daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij bij overeenkomst
schriftelijk anders is overeengekomen.

2.10

Opdrachtnemer neemt zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en
voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Indien Opdrachtnemer handelingen
verwacht te verrichten die gevolgen voor natuurwaarden kunnen hebben, dan moet hij zich daaraan
voorafgaand op de hoogte stellen van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid en de mogelijke
gevolgen van zijn handelen. Opdrachtnemer verplicht zich dan om (bij de voorbereiding van de Opdracht)
hieromtrent een plan van aanpak op te stellen en, waar nodig, een ontheffing op grond van de Wet
Natuurbescherming aan te vragen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van aanspraken van derden,
indien Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever de voornoemde verplichtingen niet, althans onvoldoende,
nakomt.

2.11

Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen,
constructies, schema's en andere bedrijfsinformatie en knowhow in de meest ruime zin van het woord,
afkomstig van Opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden ter kennis zijn
gebracht of gekomen van Opdrachtnemer. Schending door Opdrachtnemer of derde(n) geeft Opdrachtgever
het recht om een onmiddellijk opeisbare boete in rekening te brengen van €25.000,- onverminderd het recht
van Opdrachtgever tot vergoeding voor alle kosten en schade als gevolg van deze schending.

De Opdrachtnemer verplicht zich jegens Opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van
loonbelasting en sociale premies na te komen. De Opdrachtnemer is verplicht de eventueel van toepassing zijnde
CAO na te leven. 1
2.12

De Opdrachtnemer dient mee te werken aan het leveren van gegevens voor het kwaliteitsbeleid van de
Opdrachtgever.

1 Op basis van de artikelen 2.26 en verder Arbeidsomstandighedenbesluit heeft een Opdrachtgever een aantal verplichtingen
zoals het aanstellen van een coördinator ontwerpfase en het opstellen van een V&G-plan in de ontwerpfase. Deze taken
worden op deze manier onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer gebracht.
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2.13

De werknemers van de Opdrachtnemer dienen in het bezit te zijn van een VCA 1 certificaat.

Art. 3

Algemene verplichtingen Opdrachtgever

3.1

Opdrachtgever is in voorkomende gevallen verplicht zich er voor in te spannen, dat Opdrachtnemer toegang
verkrijgt tot de gebouwen waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht.

3.2

Opdrachtgever kan zich in alle zaken die de uitvoering van de Werkzaamheden betreffen, laten
vertegenwoordigen. De naam van deze vertegenwoordiger zal tijdig aan Opdrachtnemer bekend worden
gemaakt.

3.3

Opdrachtgever zal de bewoners/huurders van de percelen tijdig waarschuwen over de aard van de
werkzaamheden en de periode waarin deze worden uitgevoerd. Eén en ander na en in overleg met
Opdrachtnemer.

Art. 4

Uitvoering.

4.1.

Alle opdrachten worden verstrekt door middel van een (digitale-)opdrachtbon met bijbehorende
werkomschrijving. Indien gewerkt wordt met digitale werkbonnen welke door een derde partij via internet
worden opgehaald c.q. gereedgemeld gelden onderstaande voorwaarden voor het gebruik van het systeem:
a. Er kan en mag uitsluitend ingelogd worden met een gebruikersnaam en wachtwoord welke aangeleverd
is door Opdrachtgever.
b. Er zal vertrouwelijk worden omgegaan met de beschikbare informatie via het inloggen op de website.

4.2

Aannemer verbindt zich om de opgedragen werkzaamheden vóór de op de opdrachtbon vermelde "gereed
voor dag" uit te voeren of de datum genoemd in de opdrachtbrief. Verlenging van de uitvoeringsduur kan
schriftelijk overeen worden gekomen. Verlenging dient schriftelijk door de Opdrachtnemer te worden
ingediend. Hierna zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk berichten hoe verder moet worden gehandeld en
wat de consequenties zijn van de verlenging.

4.3

Indien van toepassing, is de Opdrachtnemer gehouden binnen 48 uur na ontvangst van de (digitale-)
opdrachtbon een afspraak te maken met de huurder middels de contactgegevens vermeld op de
opdrachtbon.

4.4

Indien de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden de bewoner niet thuis aantreft, dient
hij de bewoner doormiddel van een “niet thuis kaartje“ te verzoeken om binnen 10 dagen een nieuwe
afspraak te maken met Opdrachtnemer. Bij niet reageren van de bewoner dient de Opdrachtnemer de
werkopdracht met vermelding van de datum van de aanschrijfkaart aan de Opdrachtgever te retourneren.

4.5

De Opdrachtgever heeft het recht om de personeelsleden van de Opdrachtnemer of Onderopdrachtnemer
te identificeren, en aan de hand van het manurenregister te controleren. De personeelsleden dienen dan ook
altijd een geldig identiteitsbewijs te bezitten.

4.6

Al het personeel dat wordt betrokken bij de uit te voeren werkzaamheden, moet zijn geïnstrueerd over de
veiligheidseisen en veiligheidsregels zoals die gelden voor de werkzaamheden.

4.7

Werknemers van de Opdrachtnemer moeten van onbesproken gedrag en representatief gekleed zijn, dit ter
beoordeling van de Opdrachtgever. Tevens zijn de gedragsregels genoemd in bijlage 1 van toepassing.
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4.8

De Opdrachtnemer is, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, niet bevoegd het werk geheel of
gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren of bij het werk gebruik te maken van door derden ter
beschikking gestelde arbeidskrachten. De Opdrachtnemer blijft niettemin tegenover de Opdrachtgever voor
bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk.

4.9

Indien in de situaties genoemd in art. 3.8 van Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dienen
deze algemene voorwaarden in de vorm van een kettingbeding van de te sluiten overeenkomst met de derde
deel uit maken. Deze overeenkomst met de derde moet op schrift gesteld worden.

4.10

De opgedragen werkzaamheden mogen alleen tussen 7.30 uur ’s ochtends en 17.00 uur ‘s middags worden
uitgevoerd, behalve voor specifiek service onderhoud. Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten
voornoemde tijdsperiode dient vooraf toestemming te worden verkregen van de Opdrachtgever.
Spoedeisend onderhoud als gevolg van de overeenkomst moet op elk tijdstip worden uitgevoerd.

4.11

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden komen in elk geval de volgende kosten voor rekening van de
Opdrachtnemer:
a. tijdelijke aansluitingen;
b. aanleg en verwijdering van terreinleidingen;
c. verbruik gas, water, elektriciteit en telefoon;
d. precario;
e. noodzakelijke herbestrating van openbare bestrating en andere noodzakelijke bijkomende
herstelwerkzaamheden.
f. Parkeergeld
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
g. - loonkosten.
h. - materiaalprijzen.
i. - brandstofprijzen.
j. - huren.
k.- vrachten.

4.12

De Opdrachtnemer is slechts gerechtigd tot gebruik van collectieve voorzieningen (bijvoorbeeld elektra in
een gemeenschappelijke ruimte), na voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. Daarbij kan een
vergoeding worden afgesproken, die later bij de afhandeling van de factuur op het te betalen bedrag in
mindering wordt gebracht. In voorkomende gevallen noteert de Opdrachtnemer in aanwezigheid van een
door Opdrachtgever aangewezen vertegenwoordiger de begin- en eindstand van de (energie)meter.

4.13

Wanneer de Opdrachtnemer in het kader van de opgedragen werkzaamheden gebruik wenst te maken van
zwaar materieel als steigers, hoogwerkers, opslag- en afvalcontainers, kango’s en dergelijke moet hij
daarvoor vooraf toestemming verkrijgen van de Opdrachtgever.

4.14

Opdrachtnemer dient de werkzaamheden zoveel mogelijk aaneengesloten in de tijd uit te voeren opdat de
minste overlast voor de bewoner(s) kan ontstaan, en deze voor zover mogelijk met dezelfde werknemers uit
te voeren.

4.15

De omgeving waarin de opgedragen werkzaamheden worden verricht, moet na afronding in dezelfde staat
worden teruggebracht als aangetroffen bij de aanvang van de werkzaamheden. Alle materiaalresten dienen
te worden verwijderd. Zo nodig wordt de werkplek schoongemaakt. De werkplek (ook tussentijds) dient
ordelijk en opgeruimd te zijn. Bij werkzaamheden in een door Opdrachtgever verhuurde woning in bewoonde
staat, zorgt Opdrachtnemer voor voldoende tijdelijke bescherming van vloeren en huisraad. Aan het einde
van elke werkdag moet de woning ‘bezemschoon’ worden achtergelaten. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat
de veiligheid van de in de aanwezige installaties gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden is
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gewaarborgd.
4.16

De Opdrachtnemer dient zich te allen tijde op de hoogte te stellen van de staat en toestand van de omgeving,
waarin hij de opgedragen werkzaamheden dient te verrichten. Indien de aard en omvang van het werk dat
vereist, zal de Opdrachtnemer voorafgaande aan de uitvoering onderzoek verrichten naar de staat van de
belendende percelen en zal hij de staat daarvan schriftelijk vastleggen. Zo nodig neemt hij
schadevoorkomende maatregelen. De hieruit voortvloeiende claims en/of kosten zijn voor rekening van
Opdrachtnemer. Het onderzoeksrapport wordt afgegeven aan Opdrachtgever.

4.17

Bij werkzaamheden in de grond vergewist de Opdrachtnemer zich van de aanwezigheid en ligging van de
leidingen en kabels. Opdrachtnemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)Werkzaamheden,
waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken; WIOB aan het daarvoor bestemde digitaal
loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de Werkzaamheden waarbij in de grond
aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert Opdrachtnemer de ligging hiervan en draagt hij er
zorg voor dat tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. Opdrachtnemer
draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de
bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. De
verantwoordelijkheid voor kabelschade ligt bij Opdrachtnemer.

4.18

De Opdrachtnemer dient bij ongunstige weersomstandigheden het werk zorgvuldig te beschermen tegen
vocht en koude.

4.19

De tijdstippen waarop de Opdrachtnemer wegens vakantieperiodes geen werkzaamheden kan uitvoeren,
worden tijdig en schriftelijk aan de Opdrachtgever gemeld. Naar aanleiding van de melding kunnen afspraken
worden gemaakt over eventuele gedeeltelijke beschikbaarheid van (personeel van) de Opdrachtnemer voor
noodgevallen.

4.20

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan tijdens vakantieperiodes steigers op het werk te laten staan.

4.21

Voor het maken van foto’s, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van
medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk of de Opdrachtgever zelf, is toestemming
van de Opdrachtgever vereist.

4.22

Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de schuld
van Opdrachtnemer, gedurende tenminste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines
niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worden beschouwd de algemeen erkende, door de overheid,
dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdagen,
vakantiedagen en andere vrije dagen.

4.23

Indien tijdige nakoming van deze Overeenkomst door Opdrachtnemer niet mogelijk is als gevolg van
(overheidsmaatregelen in verband met) het Coronavirus (waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen:
onderbezetting door ziekte, niet verkrijgbaarheid van materieel en materialen, noodzakelijke staking van de
werkzaamheden), dan heeft Opdrachtnemer recht op termijnverlenging. Opdrachtnemer dient daartoe direct
bij het intreden van de betreffende omstandigheid(en) een schriftelijk verzoek in te dienen bij Opdrachtgever.
In het verzoek maakt Opdrachtnemer het causaal verband tussen de gevolgen van het Coranavirus en de
duur van de vertraging inzichtelijk en doet hij voor zover mogelijk voorstellen om (de (financiële) gevolgen
van) de vertraging zoveel als mogelijk te beperken. Opdrachtnemer heeft in dit kader een
waarschuwingsplicht om Opdrachtgever direct op de hoogte te stellen, zodra hij vaststelt dat er vertraging
zal gaan optreden in de uitvoering van het Werk of de levering van goederen of diensten als gevolg van het
Coronavirus en daarnaast spant Opdrachtnemer zich in om de vertraging en de gevolgen daarvan zoveel
mogelijk als mogelijk te beperken. Partijen stellen op basis van het verzoek van Opdrachtnemer tot
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termijnverlenging in onderlig overleg de gewijzigde uitvoeringstermijn en opleverdatum schriftelijk vast.

Art. 5
5.1

5.2

Materialen.

Over het materiaal dat door de Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld zal geen provisie worden
berekend. Voor de overige benodigde materialen (geen klein materiaal) is het toegestaan maximaal 15%
boven het netto inkoopbedrag in rekening te brengen.
Afkomende materialen blijven eigendom van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk
afstand doet.

5.3

De Opdrachtnemer dient materialen te gebruiken als bestaand, indien deze niet meer voor handen zijn dan
dient de keuze voor ander materiaalgebruik worden overlegd met de Opdrachtgever. Ook bij gelijkwaardig
ligt de beslissing bij de Opdrachtgever.

5.4

Bouw- en sloopafval dient, indien nodig, gescheiden te worden afgevoerd. Het afvoeren van materialen,
alsmede de container huur en stortgelden zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Lood, zink, koper en
andere ijzer soorten worden ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever en regelmatig van de bouwplaats
naar het terrein van de Opdrachtgever afgevoerd. Ten aanzien van het verwijderen van asbest dient gewerkt
te worden volgens de voorschriften van het Asbestbesluit, Arbeidsomstandighedenwet en Arbo-regelgeving.

Art. 6
6.1

Technische uitvoeringsvoorschriften

Bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden dient de Opdrachtnemer de volgende technische
voorschriften in acht te nemen:
a. De voorschriften en normen zoals die zijn opgenomen in de bij de opdracht behorende werkomschrijving;
b. De geldende wettelijke voorschriften en overheidsbeschikkingen en andere geldende wet- en
regelgeving die voor de uitvoering van de werkzaamheden relevant is;
c. Eisen van openbare nutsbedrijven en Nederlandse Normen van de Stichting Nederlandse Normalisatie
Instituut (NEN normen).

Art. 7

Verwerking persoonsgegevens

7.1

Wanneer Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, verwerkt
Opdrachtnemer de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en houdt zich aan de
wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet- en regelgeving. Opdrachtnemer treft voldoende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor de
verwerkte Persoonsgegevens. Opdrachtnemer dient daarbij rekening te houden met de stand van de
techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de qua ernst uiteenlopende risico’s voor
de rechten en vrijheden van personen. Opdrachtnemer waarborgt in ieder geval dat de tot het verwerken
van de Persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te
nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden. Opdrachtnemer
informeert Opdrachtgever desgevraagd en onverwijld over de wijze waarop Opdrachtnemer invulling geeft
aan zijn verplichtingen op grond van voorgenoemde Wet- en regelgeving.

7.2

Opdrachtnemer verwerkt de ter verwerking verkregen Persoonsgegevens uitsluitend op schriftelijke
instructie van Opdrachtgever en niet voor eigen doeleinden verwerken en niet voor andere of verdergaande
doeleinden verwerken dan redelijkerwijze nodig is ter uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever
hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer laat zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever geen Persoonsgegevens verwerken door een ander partij. Opdrachtnemer
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laat zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geen Persoonsgegevens verwerken in derde,
buiten de EU gelegen landen.
7.3

Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever onverwijld over ieder verzoek en/of iedere klacht van de
Toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt
bij het uitvoeren van de overeenkomst.

7.4

Opdrachtnemer verleent medewerking aan Opdrachtgever wanneer de betrokkene een verzoek indient ter
uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering,
verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot
overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens. Opdrachtnemer geeft niet zelfstandig uitvoering aan
de verplichtingen die op grond van de Wet op Opdrachtgever berusten.

7.5

Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever binnen twee werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding,
wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.

7.6

Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, doch uiterlijk binnen 24 uur, zodra
hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende Persoonsgegevens
en verstrekt daarbij aan Opdrachtgever alle door Opdrachtgever noodzakelijk geachte informatie, opdat deze
indien van toepassing kan voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 33 en 34 AVG.

7.7

Opdrachtnemer verstrekt de volgende informatie in geval van een inbreuk in verband met de beveiliging van
betreffende Persoonsgegevens
a. een gedetailleerde omschrijving van de inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende
Persoonsgegevens;
b. type/soort Persoonsgegevens dat daarbij betrokken is;
c. van hoeveel personen de Persoonsgegevens daarbij betrokken zijn;
d. de identiteit van de personen die daarbij betrokken zijn;
e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkene(n) te beperken en de betreffende
inbreuk te verhelpen;
f. de oorzaak van de inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende Persoonsgegevens;
g. de duur van de inbreuk en het ontstaansmoment.

7.8

De eventuele kosten die gemaakt worden om de inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende
Persoonsgegevens op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij de inbreuk is
ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, dan komen de kosten voor
rekening van Opdrachtnemer. Daarnaast behoudt Opdrachtgever de mogelijkheid om andere
rechtsmiddelen in te schakelen.

7.9

Communicatie over de inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende Persoonsgegevens geschiedt
altijd in overleg.

7.10

Opdrachtnemer verleent in voorkomende gevallen alle nodige bijstand bij het (doen) nakomen van de
verplichtingen uit hoofde van de artikelen 35 en 36 AVG.

7.11

Indien de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, zorgt Opdrachtnemer ervoor dat
alle Persoonsgegevens waarover zij is gaan beschikken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
worden geretourneerd aan Opdrachtgever of met instemming van Opdrachtgever worden vernietigd,
behoudens voor zover een dwingend wettelijke bepaling hieraan in de weg staat.

7.12

Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever op diens verzoek alle nodige informatie ter beschikking die nodig is om
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aan te tonen dat hij voldoet aan de verplichtingen die dit artikel hem oplegt. Opdrachtnemer verleent in dat
kader ook alle nodige medewerking aan audits en inspecties die door of namens Opdrachtnemer worden
uitgevoerd. De kosten van deze audits en inspecties zijn voor rekening van Opdrachtgever, met uitzondering
van de kosten die Opdrachtnemer maakt in het kader van de benodigde medewerking aan de audit c.q.
inspectie en de informatieverstrekking.
7.13

Als Opdrachtnemer in strijd handelt met dit artikel en/of relevante Wet- en regelgeving op het gebied van
bescherming van Persoonsgegevens, dan vrijwaart Opdrachtnemer de Opdrachtgever tegen aanspraken
van derden ter zake.

Art. 8

Vergoedingen

8.1

De door de Opdrachtgever te betalen uurtarieven voor geleverde arbeid worden in december van elk jaar
voor het volgende jaar in onderling overleg vastgesteld. Mocht uit C.A.O. afspraken, die na 1 februari van het
betreffende jaar bekend worden, blijken dat het afgesproken verhogingspercentage meer dan 0,5% afwijkt
van het nieuwe C.A.O. verhogingspercentage dan zal met ingang van de eerste van de maand volgend op
het bekend worden van deze wijziging het tarief worden aangepast. Verrekening met terugwerkende kracht
zal echter niet door partijen worden geëist.

8.2

Reis-, verblijfs- en voorrijkosten kunnen niet in rekening worden gebracht.

8.3

De declaratie voor onderopdrachtnemers mag maximaal 10% van hun factuur bedragen.

Art. 9
9.1

Wet ketenaansprakelijkheid/ Verleggingsregeling BTW

Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de aanvang van de Opdracht op eerste verzoek van Opdrachtgever te
verstrekken:
a.
b.
c.

d.
e.

Zijn vestigingsvergunning voor zover vereist;
Een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
gegevens met betrekking tot nationaliteit, soort identiteitsbewijs (niet zijnde rijbewijs), het nummer en
de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs en de loonstaten van al op het werk in te zetten
arbeidskrachten;
een deugdelijk jaarverslag dat betrekking heeft op het meest recente verschenen boekjaar;
een G-rekening en de schriftelijke G-rekeningovereenkomst.

9.2

Opdrachtnemer dient wekelijks, tenzij anders overeengekomen, een register in te vullen waarin worden
opgenomen de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, het Burgerservicenummer van de
werknemers die het werk feitelijk uitvoeren, de nationaliteit, het soort identiteitsbewijs, alsmede nummer en
geldigheidsduur van het identiteitsbewijs, het aantal feitelijk gewerkte uren per werknemer en het bruto dagloon
per werknemer.

9.3

Opdrachtnemer dient na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan Opdrachtgever de meest recente
verklaringen van de Belastingdienst te verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag ter zake van de afdracht van
loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Deze verklaring, waarvan de datering maximaal gelegen is
binnen één maand vóór de eerste week van het kwartaal en/of vóór het verzoek van Opdrachtgever daartoe, moet
onverwijld doch binnen twee weken aan Opdrachtgever worden overgelegd. Na voltooiing van de opdracht
overhandigt Opdrachtnemer onverwijld een kopie van het manurenregister, identiteitsbewijzen en van de
loonstaten als bedoeld in de onderdelen 10.1 sub c en d.

9.4

Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van Onderaannemers, indien hij
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daarvoor de voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft gekregen van Opdrachtgever. Alle voor het werk in te
schakelen Onderaannemers moeten in ieder geval beschikken over een geblokkeerde rekening (G-rekening),
zoals bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten-, en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.
Opdrachtnemer blijft niettemin tegenover Opdrachtgever voor bedoelde Onderaannemers ten volle
verantwoordelijk.
9.5

9.6

Opdrachtnemer mag enkel gebruik maken van zelfstandigen zonder personeel (zzp) indien tussen opdrachtnemer
en de zzp’er een overeenkomst is afgesloten die met de Belastingdienst is afgestemd en op basis waarvan de
arbeidsrelatie tussen de zzp’er en Opdrachtnemer niet als dienstbetrekking wordt beschouwd opdat
Opdrachtnemer niet kwalificeert als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen. Opdrachtnemer verplicht zich deze
overeenkomst te controleren op juistheid en geldigheid, waarbij hij dient te controleren of de Werkzaamheden
zoals vermeld op de overeenkomst overeenkomen met de Werkzaamheden waarvoor de zzp’er door
Opdrachtnemer wordt ingezet, alsmede of de looptijd van de overeenkomst niet verstreken is. Opdrachtnemer
verplicht zich bovendien een kopie van de genoemde overeenkomst in zijn administratie op te nemen.
Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem door derden ter
beschikking is gesteld, indien hij daarvoor de voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verkregen van
Opdrachtgever. Opdrachtnemer blijft niettemin tegenover Opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle
verantwoordelijk.

9.7

Opdrachtnemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens die Opdrachtgever nodig
heeft om te kunnen voldoen aan de hem in de Uitvoeringsregeling Inleners-, keten-, en
Opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 opgelegde verplichtingen, in het bijzonder ten aanzien van storting op de
G-rekening.

9.8

Van elke declaratie van Opdrachtnemer wordt het gedeelte dat betrekking heeft op, in verband met het werk
verschuldigde, loonheffing en premies werknemersverzekeringen gestort op de G-rekening van Opdrachtnemer.

9.9

Het loonkostenaandeel verschilt per branche en per opdracht en wordt in overleg met Opdrachtgever vastgesteld.
Partijen nemen daarbij als uitgangspunt de loonkosten indicatietabel van Bouwend Nederland. Indien partijen in
overleg geen andere afspraken maken, geldt een percentage van 40% van het loonkostenaandeel van de
desbetreffende termijnbetaling. Onverminderd het vorenstaande is Opdrachtgever gerechtigd genoemd
percentage te wijzigen indien hij op grond van de zijn ten dienste staande gegevens redelijkerwijs tot het oordeel
kan komen dat door Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de overeenkomst in feite een hoger bedrag
aan sociale verzekeringspremies en loonbelasting is verschuldigd ,dan is vastgesteld.

9.10

Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever gehouden te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht
van loonheffingen die verband houden met het opgedragen werk. Ieder kwartaal verschaft Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever gegevens waaruit blijkt dat aan deze verplichtingen is en wordt voldaan.

9.11

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om de delen van zijn vorderingen op Opdrachtgever, met betrekking tot de
te storten bedragen op de G-rekening, te cederen dan wel te verpanden.

9.12

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van de Belastingdienst in verband met de betaling door
Opdrachtnemer of diens Onderaannemer van loonheffingen en, voor zover van toepassing, omzetbelasting die hij
verschuldigd is dan wel moet betalen in verband met de uitvoering van (een deel van) de opdracht. De omvang
van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de Belastingdienst op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met
alle verder daaraan verbonden renten en kosten. Ook vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever voor aanspraken
van werknemers in verband met de betaling door Opdrachtnemer of diens Onderaannemer van verschuldigd loon.
De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de werknemer op Opdrachtgever heeft, vermeerderd
met alle verder daaraan verbonden renten en kosten. Deze vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer
en/of Onderaannemer zullen direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst.

9.13

De hierboven opgenomen bepalingen dienen door Opdrachtnemer te worden opgenomen in door hem ter zake
van het werk af te sluiten overeenkomsten met Onderaannemers. Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever
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een kopie van de overeenkomst met de Onderaannemer waaruit blijkt dat dit ook heeft plaatsgevonden.
9.14

Indien Opdrachtgever door de Belastingdienst is aangesproken tot betaling van niet betaalde belastingen en
premies door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer op grond van artikel 10.4 ingeschakelde Onderaannemers
of door Opdrachtgever ingeschakelde arbeidskrachten, heeft Opdrachtgever ter zake een verhaalsrecht op
Opdrachtnemer. Dit verhaalsrecht bedraagt, in afwijking van artikel 55 lid 1 en 2 Invorderingswet, het gehele
bedrag dat door Opdrachtgever aan de Belastingdienst is betaald, vermeerderd met wettelijke rente en overige
kosten waaronder de volledige kosten van juridische bijstand.

9.15

Opdrachtgever heeft ook een verhaalrecht op Opdrachtnemer wanneer Opdrachtnemer nalatig is in de nakoming
van zijn CAO-verplichting jegens zijn werknemers en Opdrachtgever ter zake wordt aangesproken. In dat geval is
de omvang van de vordering van Opdrachtgever het door Opdrachtgever betaalde bedrag, vermeerderd met
wettelijke rente en overige kosten waaronder de volledige kosten van juridische bijstand.

9.16

Indien Opdrachtnemer failliet is verklaard, mag Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen aan Opdrachtnemer
direct opschorten. Dit opschortingsrecht vervalt pas zodra Opdrachtgever een schriftelijke verklaring van de
Belastingdienst heeft ontvangen waaruit naar het oordeel van Opdrachtgever blijkt dat hij op grond van de Wet
ketenaansprakelijkheid niet aansprakelijk kan worden gesteld voor door Opdrachtnemer niet afgedragen
belastingen en/of premies.

Art. 10

Facturering en betaling

10.1

Facturen dienen te voldoen aan de geldende vereisten uit de Wet op de omzetbelasting 1968. Daarnaast dient
Opdrachtnemer op de facturen in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
a.
het nummer van de opdrachtbrief waarvoor is gefactureerd;
b.
de naam van de vertegenwoordiger van Opdrachtgever;
c.
clustergegevens: het adres, of de eenheidsnummer(s) waar de Werkzaamheden zijn uitgevoerd,
waarvoor is gefactureerd;
d.
het bedrag (exclusief btw) dat op de gewone rekening van Opdrachtnemer moet worden gestort, het
loonsombedrag voor de loonheffingen dat begrepen is in het factuurbedrag (exclusief btw), evenals het
percentage en het bedrag van de loonsom (exclusief btw) dat door Opdrachtgever op de geblokkeerde Grekening van Opdrachtnemer moet worden overgemaakt;
e.
het nummer van de G-rekening van Opdrachtnemer evenals de naam van de bankinstelling;
f.
een uitsplitsing van loon, materiaal en materieel;
g.
datum of periode van uitvoering;
h.
Opdrachtnemer dient op de factuur een uitsplitsing te geven van het totale factuurbedrag, waaruit blijkt
over welk deel van de factuur het verlaagde tarief van 9% omzetbelasting van toepassing is, en over welk
deel het verhoogde tarief van 21%. Verder vermeldt Opdrachtnemer dat omzetbelasting wordt verlegd,
tenzij de Belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van de
opdracht de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. Ten slotte vermeldt
Opdrachtnemer op de factuur het btw-identificatienummer van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
I
Facturen dienen in PDF aangeleverd te worden

10.2

Facturen die betrekking hebben op Planmatig onderhoud, renovatie en door Opdrachtgever te bepalen grotere
projecten dienen te zijn voorzien van een door beide partijen ondertekend manurenregister, waarin een opgave
van alle op het werk ingezette arbeidskrachten, Burgerservicenummers, loonheffingennummers en aantal
gewerkte uren moeten zijn opgenomen. Tevens dienen facturen vergezeld te gaan van een door Opdrachtgever
ondertekende akkoordverklaring ten aanzien van de door Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden.

10.3

Facturen die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden in artikel 12.1 en 12.2, worden door Opdrachtgever niet
geaccepteerd en onder aangeven van de reden van weigering aan Opdrachtnemer geretourneerd. De geldende
betalingstermijn neemt dan pas een aanvang nadat Opdrachtgever een factuur heeft ontvangen die wel aan de
gestelde vereisten van artikel 12.1 en artikel 12.2 voldoet.
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10.4

Facturen moeten aan Opdrachtgever worden toegezonden, uiterlijk 14 dagen na oplevering van het werk, dan wel
bij overeengekomen termijnbetalingen. Facturen worden alleen in behandeling genomen indien deze in PDF
formaat en in kleur digitaal worden aangeleverd op het e-mailadres: Factuur@woongroepmarenland.nl.

Art. 11

Meer- en minderwerk

11.1

Meerwerk, indien schriftelijk niet bevestigd, zal door de Opdrachtgever niet worden geaccepteerd.

11.2

Indien Opdrachtnemer constateert dat de in de werkbeschrijving/opdracht aangegeven Werkzaamheden niet
toereikend zijn om de gewenste kwaliteit te bereiken of de geconstateerde gebreken te verhelpen, dient hij
dat direct te melden aan de betrokken vertegenwoordiger van Opdrachtgever. Daarna dient Opdrachtnemer
dit schriftelijk aan Opdrachtgever te bevestigen. Hetzelfde geldt in geval het verhelpen van de
geconstateerde gebreken minder inzet van middelen vraagt dan in de werkbeschrijving was voorzien.

11.3

Na de melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel geeft de betrokken vertegenwoordiger van Opdrachtgever
aan of er sprake kan zijn van een meer- c.q. minderwerkopdracht. Dan worden ook eventuele
kostenconsequenties doorgesproken. Wanneer sprake is van een wijziging van de opdracht wordt deze door
Opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Mondelinge afspraken dienen te worden aangetoond door de partij die
zich daarop beroept.

11.4

In geval van meer- of minderwerk dient de daarop betrekking hebbende factuur vergezeld te gaan van de in artikel
11.3 van deze bepaling bedoelde bevestiging.

11.5

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
 loonkosten
 materiaalprijzen
De aangegeven aanneemsom is prijsvast tot einde werk.

11.6

Verrekenen van het meer- en minderwerk
Meer- en minderwerk wordt in overleg met Opdrachtgever vastgesteld en schriftelijk bevestigd door
Opdrachtgever middels een meer- en minderwerk opgave
Het proces van goedkeuring van het meer- en minderwerk mag nimmer invloed hebben op de
afgesproken planning en voortgang van het project.
Indien een geschil over meer- en minderwerk leidt tot het niet nakomen van de planning en afspraken
met bewoners, dan zijn alle kosten voor rekening van Opdrachtnemer.
Al het meer- en minderwerk wordt aan het eind van het project verrekend en gefactureerd.

Art. 12

Garantie

12.1

De Opdrachtnemer garandeert onvoorwaardelijk dat reparatiewerkzaamheden en vervangingen gedurende
een periode van 12 maanden na uitvoering niet zullen leiden tot storing en/of gebreken. Schade ontstaan
ten gevolge van aardbevingen vallen buiten de garantie bepalingen en zijn derhalve uitgesloten.

12.2

De Opdrachtnemer garandeert voorts onvoorwaardelijk gedurende 12 maanden, na uitvoering de
deugdelijkheid van vernieuwde materialen. Indien fabrieksgaranties langer duren, dan is deze van
toepassing.

12.3

De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever de benodigde gegevens ten behoeve van de
revisiebescheiden van het installatiewerk zoals riolering-, gas-, water-, verwarmings-, elektrische installaties.
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12.4

Is de Opdrachtnemer lid van een onderling waarborgfonds, dan zorgt hij voor afgifte van een bewijs van
vrijwaring.
Art. 13

ARBO- verplichtingen

13.1

De Opdrachtnemer is in het kader van de hem opgedragen werkzaamheden gehouden alle hem ingevolge
de Arbeidsomstandighedenwet en daaruit voortvloeiende, c.q. samenhangende regelingen, voorschriften en
opgelegde verplichtingen volledig, tijdig en correct na te komen. Opdrachtnemer zal daarbij eveneens
zorgdragen dat alle ingevolge de Arbowetgeving aan Opdrachtgever toekomende taken en verplichtingen
zullen worden overgenomen en correct worden uitgevoerd. De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor
alle aanspraken van derden, die menen dat deze bij de nakoming daarvan in gebreke is gebleven.

13.2

De Opdrachtnemer zal in het kader van het gestelde in lid 1 van dit artikel met name ook volledig, tijdig en
nauwkeurig gevolg geven aan de verplichtingen die in verband met de opgedragen werkzaamheden voor
hem en Opdrachtgever voortvloeien uit het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna te noemen: het besluit).
Aan Opdrachtgever en/of Opdrachtgever door de Inspectie SZW opgelegde boetes op grond van het niet
nakomen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit neergelegde verplichtingen zullen voor rekening
komen van de Opdrachtnemer.

13.3

De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van het
niet, niet tijdig of niet correct nakomen van de in dit artikel voor de Opdrachtnemer omschreven
verplichtingen.

13.4

Als basis voor een veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden als vermeld op de opdrachtbrief
dient de Opdrachtnemer in januari van elk jaar waarin werkzaamheden worden verricht, een Arbobeleidsplan in waarin met name zijn vermeld de veiligheids- en gezondheidsaspecten van medewerkers die
belast worden met de uitvoering van genoemd werk. De Opdrachtnemer dient gebruik te maken van een
checklist aan de hand waarvan deze zaken tijdens het werk worden gecontroleerd. De Opdrachtnemer
verstrekt de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van werkzaamheden eenmaal per maand een kopie van de
ingevulde checklisten.

13.5

Wanneer in verband met de opgedragen werkzaamheden een veiligheids- en gezondheidsplan en/of een
veiligheids- en gezondheidsdossier moet worden opgesteld zal Opdrachtnemer hier zorg voor dragen. Indien
de opgedragen werkzaamheden met zich meebrengen dat er een veiligheids- & en gezondheids-dossier
moet zijn en een veiligheids- & gezondheidscoördinator ontwerpfase en een veiligheids- &
gezondheidscoördinator uitvoeringsfase zal moeten worden aangesteld, dan zal Opdrachtnemer hier
eveneens zorg voor dragen. Opdrachtnemer zal alsdan instaan dat de door de aangestelde coördinatoren
uit te voeren taken, zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit, tijdig, correct en volledig zullen
worden uitgevoerd. Het veiligheids- & gezondheids-dossier zal door Opdrachtnemer worden bijgehouden en
in het V&G-dossier aangebrachte wijzigingen worden terstond met Opdrachtgever gedeeld.

13.6

Wanneer er sprake is van een specifiek veiligheids- en gezondheidsplan voor bepaalde werkzaamheden,
zal de Opdrachtnemer instaan voor de tijdige, correcte en volledige opstelling en uitvoering daarvan.

13.7

De Opdrachtnemer zal jaarlijks ongevraagd zijn Bedrijfs Risico Inventarisatie en -Evaluatie aan de
Opdrachtgever ter beschikking stellen.

Art. 14
14.1

Schade tijdens uitvoering

Voor zover het door de Opdrachtnemer niet naleven van zijn contractuele danwel wettelijke verplichtingen,
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tot gevolg heeft dat Opdrachtgever jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, daaronder begrepen schade
aan eigendommen van Opdrachtgever en haar huurders, is de Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgever te
vrijwaren voor alle gevolgen daarvan.
14.2

De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade inclusief bedrijfsschade en alle kosten, die
Opdrachtgever en derden lijden als gevolg van zijn toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen
danwel de toerekenbare tekortkoming en/of het onrechtmatig handelen van zijn personeel of de personen
waarvan de Opdrachtnemer zich bedient.

14.3

Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schade en kosten, die zijn veroorzaakt en/of toegebracht door
materieel, materialen en andere zaken die de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst
gebruikt c.q. levert aan Opdrachtgever en/of derden.

Art. 15

Verzekering

15.1

Opdrachtnemer dient de risico's die samenhangen met de uitvoering van de Werkzaamheden deugdelijk te
verzekeren (daaronder met name begrepen schade aan eigendommen van Opdrachtgever en belanghebbenden). De verzekering dient primair te zijn. Op eerste verzoek dient Opdrachtgever inzage te worden
gegeven in de desbetreffende polis. Tevens dienen op verzoek stukken te worden overgelegd, waaruit blijkt
dat de in verband met de verzekering verschuldigde premies zijn betaald.

15.2

Opdrachtgever kan bij grote risicovolle werkzaamheden, bij werkzaamheden waarbij meerdere
opdrachtnemers betrokken zijn of bij werkzaamheden waarbij een redelijke kans op aanzienlijke
gevolgschade bestaat, verlangen dat Opdrachtnemer een Construction All Risk (CAR) verzekering afsluit.
Voor het niet planmatige onderhoud dient een doorlopende CAR-verzekering te zijn afgesloten. De keuze
van de CAR-verzekering behoeft de goedkeuring van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daartoe de polis
en de voorwaarden van de CAR-verzekering vóór de aanvang van de Werkzaamheden ter beoordeling aan
Opdrachtgever voorleggen. De verzekering biedt primaire dekking. Indien Opdrachtgever (bij
opdrachtverstrekking) heeft aangegeven dat Opdrachtnemer een CAR-verzekering dient af te sluiten, moet
de verzekering aan de hieronder in lid 3 tot en met 12 gestelde eisen voldoen.

15.3

De CAR-verzekering dient dekking te bieden voor de volgende risico's:
 Schade aan het werk:
b. Tot en met de dag van de oplevering van het werk zijn de risico’s verzekerd van verlies of beschadiging
van het werk, met inbegrip van de fundering, alsmede de bouwstoffen en bouwmaterialen die ten
behoeve van het werk aanwezig zijn op het werk dan wel op het door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer beschikbaar gestelde werkterrein en eventueel op een ander niet beschikbaar gesteld
werkterrein dat Opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk en/of de opslag van bouwstoffen ten
behoeve van het werk in gebruik heeft.
c. Als er sprake is van transport van bouwstoffen tussen afzonderlijke werkterreinen wordt het
transportrisico van voor het werk bestemde bouwstoffen, die blijvend in het werk worden opgenomen,
uitdrukkelijk meeverzekerd.
d. Gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn is de materiële schade verzekerd waarvan de
oorzaak in de periode ligt tot aan de oplevering van het werk, of verband houdt met Werkzaamheden
uitgevoerd uit hoofde van verplichtingen op grond van (onderhouds)bepalingen in de
aannemingsovereenkomst.


In de verzekeringsvoorwaarden is uitdrukkelijk bepaald dat onder de verzekering ook zijn inbegrepen de
risico's van verlies of beschadiging uit eigen gebrek, inclusief verlies of beschadiging van het door eigen
gebrek direct getroffen onderdeel en van verlies of beschadiging ten gevolge van constructiefouten,
fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, één en ander met
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terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:951 en 7:952 Burgerlijk Wetboek.

15.4



Aansprakelijkheid: De verzekering omvat mede de aansprakelijkheid van alle bij het werk betrokken
partijen en hun werknemers voor schade die door of in verband met de uitvoering van het werk en/of van
onderhoudsverplichtingen is toegebracht aan het werk en/of aan eigendommen van Opdrachtgever,
alsmede voor schade en/of letsel toegebracht aan derden. Alle bij de uitvoering van het werk betrokken
partijen en hun werknemers worden tegenover elkaar als derden aangemerkt.



Schade aan bestaande eigendommen van Opdrachtgever: de verzekering omvat mede, op premierrisque basis, schade aan en/of verlies of vernietiging van bestaande eigendommen van Opdrachtgever,
mits deze schade, dit verlies of de vernietiging is veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van
het werk en/of de onderhoudsverplichtingen.



Schade aan eigendommen van de directie en personeel van verzekerden: de verzekering omvat mede,
op premier-risque basis, schade aan en/of verlies of vernietiging van op het werk aanwezige eigendommen
van de directie en van personeel van verzekerden.

Voorts moet de CAR-verzekering voldoen aan de volgende voorwaarden:


De verzekering duurt voort vanaf de aanvang van het werk tot en met de datum van oplevering van het
werk. Als een onderhoudstermijn is overeengekomen, duurt de verzekering voort zonder onderbreking
totdat deze onderhoudstermijn is beëindigd.



In het verzekerde bedrag met betrekking tot het werk zijn de volgende posten opgenomen:
- aannemingssommen, ook van werken die Opdrachtgever rechtstreeks aan een andere
opdrachtnemer dan de hoofdopdrachtnemer heeft opgedragen;
- honoraria;
- verschotten;
- kosten van directie en toezicht van architect en adviseurs;
- waarde van beschikbaar gestelde bouwstoffen;
- omzetbelasting;
- afmakingscourtage.



De verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding tevens kunnen worden
voldaan de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan,
alsmede de voor de opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding
en toezicht, ook van de directie.

15.5

Het eigen risico is niet hoger dan:
 € 750,- voor schade aan het werk;
 € 750,- voor aansprakelijkheid;
 € 750,- voor schade aan bestaande eigendommen van Opdrachtgever;
 € 750,- voor schade aan eigendommen van de directie en van personeel van verzekerden;
 € 1.250,- voor schade aan keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel. In totaal vloeit als eigen
risico per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die uit een en dezelfde oorzaak voort, nooit meer op
de uitkering in mindering worden gebracht dan € 1.500,-;
 Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de
overeenkomst.

15.6

De polis vermeldt Opdrachtnemer als verzekeringnemer. Naast Opdrachtnemer zullen als verzekerden
worden aangewezen:
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Opdrachtgever
directie
Onderaannemer(s)
installateur(s)
architect(en)
adviseur(s)
constructeur(s)
personeel van de verzekerden
derden, waaronder bewoners en/of gebruikers en bezoekers van de door Opdrachtgever verhuurde
onroerende zaak

Ook nevenopdrachtnemers worden uitdrukkelijk meeverzekerd.
15.7

In de verzekeringsvoorwaarden is uitdrukkelijk bepaald dat in geval van schade aan de in de vorige leden
omschreven goederen, de uitkering geschied aan degenen aan wie de goederen toebehoren, als
verzekerden. In elk geval keert de verzekeringsmaatschappij schadevergoedingen voor derden en/of
Opdrachtgever direct uit aan Opdrachtgever.

15.8

Opdrachtgever betaalt de vergoeding, die hem ingevolge het vorige lid is uitgekeerd, door aan
Opdrachtnemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert, behoudens dat
deel van de vergoeding dat Opdrachtgever toekomt uit hoofde van voor zijn rekening komende kosten en de
voor zijn rekening komende uitkering aan derden.

15.9

In de verzekeringsvoorwaarden is uitdrukkelijk opgenomen dat de verzekeringsmaatschappij een door haar
betaalde schade niet verhaalt op een verzekerde.

15.10

Opdrachtnemer bedingt dat in geval van opschorting van de dekking of de beëindiging van de verzekering
wegens niet of niet tijdig betalen van de premie, of om welke andere reden dan ook, de verzekeraar hiervan
per aangetekende brief aan Opdrachtgever mededeling doet en dat de verzekering na verzending van
bedoelde brief nog 14 dagen doorloopt, gedurende welke periode Opdrachtgever het recht heeft op kosten
van Opdrachtnemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde
premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

15.11

Opdrachtnemer geeft het bewijsstuk waaruit het sluiten van de vereiste verzekering en het betalen van de
premie blijkt en de voorwaarden die op de verzekering van toepassing zijn, vóór de aanvang van de
Werkzaamheden aan Opdrachtgever in bewaring.

15.12

Indien Opdrachtnemer een doorlopende CAR-verzekering heeft, dient Opdrachtnemer door middel van een
verklaring van de verzekeraar aan te tonen dat de Werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst
gedekt zijn.

Art. 16

Vertraging en kortingen

16.1

Bij te late oplevering van het opgedragen werk aan de Opdrachtgever, kan de Opdrachtgever de
Opdrachtnemer kortingen op de aannemingssom opleggen, tenzij er sprake is van overmacht.

16.2

De Opdrachtgever is gerechtigd de aannemingssom te korten met een bedrag van 0,5% van de aannemingssom met een minimum van € 250,- per woning c.q. verhuureenheid per te laat opgeleverde
kalenderdag.
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16.3

Onder overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt niet begrepen ziekte of staking van het personeel
van de Opdrachtnemer of van haar onderopdrachtnemers, personeelsschaarste bij de Opdrachtnemer of
haar onderopdrachtnemers alsmede te late levering van bouwstoffen/materialen door haar leveranciers.

Art. 17
17.1

17.2

Milieuverplichtingen

In verband met voorkoming van schade aan personen, goederen en het milieu dient de Opdrachtnemer
onder andere zodanige maatregelen te treffen dat het omgaan met, de uitgifte/inname en het verwerken van
chemische stoffen centraal geschiedt, en wel zo dat dergelijke producten op geen enkele wijze in de bodem
of het grondwater terecht kunnen komen.
Voor het milieu schadelijke afvalstoffen (chemisch afval) zoals lege bussen van verf, conservering- en
oplosmiddelen, olie, kit en dergelijke, dienen in gesloten containers te worden verzameld.

17.3

Naast chemisch afval dient de Opdrachtnemer de volgende fracties gescheiden in te zamelen: tuinafval,
pvc en andere plastics, glas, hout en papier, metalen en samengestelde producten, bitumen dakbedekking.

17.4

De in dit artikel onder de leden 2 en 3 genoemde afvalfracties dienen gescheiden te worden getransporteerd
naar de daartoe geëigende en officieel erkende stortplaatsen of afval verwerkende instanties. De
Opdrachtnemer draagt zorg voor de noodzakelijke vergunningen.

17.5

Voor de ver- en bewerking van asbest zijn speciale plannen en vergunningen noodzakelijk. Asbestprodukten
mogen niet zonder toestemming en goedkeuring van de Opdrachtgever worden bewerkt, verwijderd en
afgevoerd.

Art. 18
18.1

Maatschappelijk Opdrachtgeverschap

Het garant staan voor instroomgerelateerde stageplekken voor praktijkopleidingen of re-integratietraject.

Art. 19

Algemene Bepalingen

19.1

Op alle uit te voeren werkzaamheden zijn van toepassing als ware zij letterlijk in deze
overeenkomst opgenomen:
Hoofdstuk VI van de Invorderingswet 1990.
De Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtaansprakelijkheid 2004.

19.2

De algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn voor werkzaamheden binnen deze
overeenkomst uitdrukkelijk niet van toepassing.

Art. 20
20.1

Ontbinding

Indien de Opdrachtnemer:
opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
zijn onderneming overdraagt,
de bedrijfsuitoefening staakt,
zijn lidmaatschap van een waarborgfonds (wordt) beëindigd,
in staat van faillissement wordt verklaard,
een aanvraag tot surséance van betaling indient,
geeft de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
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ontbinden.
20.2

In geval de overeenkomst op grond van het eerste lid ontbonden wordt, kan de Opdrachtnemer geen
aanspraak maken op eventueel hieruit voortvloeiende schades c.q. kosten. Door de ontbinding worden over
en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

20.3

De Opdrachtgever is verder bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich andere omstandigheden
voordoen, welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet mag worden verwacht.

20.4

Onverminderd het recht op ontbinding behoudt de Opdrachtgever steeds het recht om schadevergoeding te
vorderen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen alle kosten van sommaties, juridische en technische
adviseurs en de kosten van procedures.

Niet Planmatig Onderhoud
Art. 21

Totstandkoming overeenkomst

21.1

Opdrachten tot het verrichten van niet-planmatige onderhoudswerkzaamheden worden verleend door
werkopdrachtbonnen. De opdracht wordt geacht te zijn verstrekt bij ontvangst van de (digitale) opdrachtbon
door Opdrachtnemer

21.2

Opdrachtnemer mag geen werkzaamheden uitvoeren zonder een (digitale) opdrachtbon met bijbehorende
werkomschrijving van Opdrachtgever.

21.3

Indien op de (digitale) opdrachtbon een afspraak staat vermeld, dient Opdrachtnemer zich aan die afspraak
te houden. Indien dit niet mogelijk is neemt Opdrachtnemer direct contact op met Opdrachtgever en de
betreffende bewoner.

21.4

Indien op de (digitale) opdachtbon geen afspraak staat vermeld, dien Opdrachtnemer binnen 24 uur na
ontvangst van de (digitale) opdrachtbon een afspraak te maken met de betreffende bewoner. De afspraak
dient te worden gemaakt in een bloktijd van 2 uur. Na het maken van de afspraak dient Opdrachtnemer deze
aan Opdrachtgever kenbaar te maken.

21.5

Opdrachtnemer dient Opdrachtgever steeds nauwlettend op de hoogte te houden van de status van de klacht
en dient deze na het gereedkomen direct gereed te melden via de reparatielijn bij Opdrachtgever of per email.

21.6

Wanneer de opdracht telefonisch en buiten kantooruren wordt verstrekt, voert Opdrachtnemer deze opdracht
vooruitlopend op het ontvangen van de opdrachtbon ten spoedigste uit.

21.7

Opdrachtgever is nimmer jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor eventuele financiële consequenties die
het gevolg zijn van het niet nakomen van gemaakte afspraken door de bewoners/huurders of derden.

Art. 22
22.1

Aanvang werkzaamheden

In geval van Mutatieonderhoud dient met de Werkzaamheden te worden aangevangen voor of op de door
Opdrachtgever aangegeven uiterste aanvangsdatum. De Werkzaamheden dienen aan te vangen zodra de
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woning leeg aan Opdrachtgever is opgeleverd. De Werkzaamheden dienen gereed te zijn binnen de periode
die correspondeert met de op de opdrachtbon aangegeven urgentiecode. De werkzaamheden dienen
aaneengesloten in de tijd te worden uitgevoerd.
22.2

In geval van een reparatieverzoek dient met de Werkzaamheden te worden aangevangen op de door
Opdrachtnemer afgesproken datum met de huurder van de door de Opdrachtgever verhuurde onroerende
zaak. De opgedragen werkzaamheden dienen gereed te zijn binnen de periode die correspondeert met de
op de opdracht aangegeven urgentiecode. De werkzaamheden dienen aaneengesloten in de tijd te worden
uitgevoerd.

22.3

Wanneer om welke reden dan ook niet voldaan kan worden aan de hierboven in de leden 1 en 2 van dit
artikel opgenomen verplichtingen, dient Opdrachtnemer dat onmiddellijk te melden aan Opdrachtgever of de
betrokken vertegenwoordiger van Opdrachtgever. Tevens dient Opdrachtnemer de betrokken
vertegenwoordiger van Opdrachtgever te informeren, indien in het kader van de uitvoering met
belanghebbenden nadere werkafspraken zijn gemaakt.

22.4

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van bewoners/huurders wegens het
niet nakomen van gemaakte afspraken of het niet tijdig voltooien van Werkzaamheden.

Art. 23

Oplevering bij Mutatieonderhoud

23.1

In geval van Mutatieonderhoud zal Opdrachtnemer de betrokken vertegenwoordiger van Opdrachtgever
schriftelijk (via een e-mail) melden wanneer de Werkzaamheden gereed zijn gekomen. De Opdrachtgever
zal de Werkzaamheden opnemen/controleren en kan de Werkzaamheden zo nodig afkeuren. Het in
voorkomende gevallen geen gebruik maken van deze bevoegdheid vermindert absoluut niet de
verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer voor de deugdelijkheid van de Werkzaamheden.

23.2

Wanneer de opname aanleiding geeft tot goedkeuring van het werk, wordt dit door de vertegenwoordiger
van Opdrachtgever vastgelegd op een opleveringsformulier. Op het opleveringsformulier worden die
gebreken vermeld die Opdrachtnemer nog dient te verhelpen, maar die niet zo ernstig zijn dat zij de
goedkeuring van de Werkzaamheden in de weg staan. Deze gebreken dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen drie werkdagen na dagtekening van het opleveringsformulier, te worden verholpen. Opdrachtgever
controleert of de vermelde tekortkomingen zijn weggenomen en maakt bij goedkeuring een aantekening op
het opleveringsformulier.

23.3

In geval de opname aanleiding geeft tot afkeuring, wordt dit door de Opdrachtgever eveneens vastgelegd
op een opleveringsformulier. Op het opleveringsformulier worden de gebreken vermeld die aanleiding
hebben gegeven tot de afkeuring. Opdrachtnemer moet deze tekortkomingen zo snel mogelijk, uiterlijk
binnen drie werkdagen na dagtekening, verhelpen. Hierna vindt opnieuw een opname plaats volgens de
regels als in dit artikel beschreven.

23.4

Indien het werk uiterlijk op een bepaalde datum opgeleverd dient te zijn, zal dit op de opdrachtbon vermeld
worden.

Art. 24
24.1

Oplevering bij Reparatieonderhoud

In geval van Reparatieonderhoud vindt melding van het gereedkomen van de Werkzaamheden en oplevering
plaats door middel van het retourneren van de opdrachtbon, voorzien van een handtekening van de betrokken bewoner, door middel van fax of e-mail. Deze melding dient te geschieden maximaal 2 werkdagen na
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het gereedkomen van de opgedragen werkzaamheden.
24.2

Opdrachtgever kan controles laten uitvoeren door de betrokken vertegenwoordiger van Opdrachtgever,
alsook de Werkzaamheden afkeuren. Het in voorkomende gevallen geen gebruik maken van deze
bevoegdheid vermindert absoluut niet de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de deugdelijkheid
van de Werkzaamheden.

24.3

Indien het werk uiterlijk op een bepaalde datum opgeleverd dient te zijn, zal dit op de opdracht worden
vermeld. De opdrachtnemer dient de uitvoerdatum en de gewerkte uren op de opdracht te vermelden. De
bewoner tekent de opdracht af voor de gewerkte uren.

Art. 25

Verantwoordelijkheden na oplevering bij Mutatieonderhoud

25.1

In afwijking van artikel 7:758 BW blijft Opdrachtnemer gedurende drie maanden na de dagtekening van het
opleveringsformulier gehouden op eerste aanzegging alle gebreken, welke binnen deze termijn aan de dag
treden, te herstellen.

25.2

Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel blijft Opdrachtnemer na afloop van de in lid 1 van dit artikel
bedoelde onderhoudstermijn aansprakelijk voor gebreken, die voor zijn rekening komen en die door
Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dan wel bij de oplevering redelijkerwijs niet te
onderkennen waren.

25.3

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de gelding van kwaliteitsgaranties, wanneer deze
in de werkomschrijving zijn opgenomen. Opdrachtnemer verbindt zich onvoorwaardelijk voor zijn rekening
alle voorkomende gebreken aan de gegarandeerde onderdelen op eerste aanzegging van Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk te herstellen. De verlangde garantie moet gelden vanaf het gereed melden van het werk
tot aan het einde van de overeengekomen garantietermijn.

Art. 26

Verantwoordelijkheden na oplevering bij Reparatieonderhoud

26.1

In afwijking van artikel 7:758 BW blijft Opdrachtnemer gedurende drie maanden na ontvangst door
Opdrachtgever van de door de betrokken bewoner voor gezien getekende opdracht, gehouden op eerste
aanzegging alle gebreken die binnen deze periode aan de dag treden, zo snel mogelijk te herstellen.

26.2

Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Opdrachtnemer na afloop van de daarin bedoelde
onderhoudstermijn aansprakelijk voor gebreken die Opdrachtgever binnen die termijn redelijkerwijs niet had
kunnen onderkennen.

26.3

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de gelding van kwaliteitsgaranties, wanneer deze
in de werkomschrijving zijn opgenomen. Opdrachtnemer verbindt zich onvoorwaardelijk voor zijn rekening
alle voorkomende gebreken aan de gegarandeerde onderdelen op eerste aanzegging van Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk te herstellen. De verlangde garantie moet gelden vanaf het gereed melden van het werk
tot aan het einde van de overeengekomen garantietermijn.

Planmatig Onderhoud
Art. 27
27.1

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tot opdracht komt tot stand zodra de schriftelijke overeenkomst of de opdrachtbrief door
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Opdrachtnemer is ontvangen en een afschrift daarvan door Opdrachtnemer (uiterlijk binnen 10 dagen na
ontvangst) is ondertekend en aan Opdrachtgever is geretourneerd. Bij niet tijdige retourzending van de voor
akkoord getekende opdrachtbrief, komt het aanbod te vervallen en wordt geacht geen overeenkomst tot
stand te zijn gekomen.
27.2

Aanbiedingen en prijsopgaven door Opdrachtnemer zijn vast en bindend, totdat alle Werkzaamheden
voortvloeiend uit de opdracht zijn voltooid en kunnen na de opdracht niet meer worden gewijzigd, tenzij zij
betrekking hebben op een door Opdrachtnemer (eventueel tussentijds) te verlenen (extra) korting.
Art. 28

Aanvang werkzaamheden

28.1

De datum van aanvang van de Werkzaamheden en de uitvoeringsduur worden schriftelijk overeengekomen.
De Werkzaamheden dienen aaneengesloten in de tijd te worden uitgevoerd.

28.2

Bij signalering van de overschrijding van de uitvoeringstermijn, dient Opdrachtnemer de Opdrachtgever
hierover onverwijld en schriftelijk te informeren.
Art. 29

Oplevering en toezicht

29.1

Opdrachtgever kan tijdens de uitvoering controles laten uitvoeren door een aangewezen vertegenwoordiger.
Een dergelijk toezicht vermindert geenszins de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de
deugdelijkheid van de Werkzaamheden.

29.2

Het werk kan in één of meerdere eenheden worden opgenomen. Hierbij dient Opdrachtnemer of zijn
gevolmachtigde aanwezig te zijn. Ten behoeve van de opneming/oplevering dient na oplevering
steigermateriaal beschikbaar te blijven.

29.3

Opdrachtnemer dient de uitgevoerde Werkzaamheden na voltooiing bij de betrokken vertegenwoordiger van
de Opdrachtgever gereed te melden. Deze neemt de Werkzaamheden op. Wanneer de opname aanleiding
geeft tot goedkeuring van het werk, wordt dit door de vertegenwoordiger van de Opdrachtgever vastgelegd
op een opleveringsformulier. Op het opleveringsformulier worden die gebreken vermeld, die Opdrachtnemer
nog dient te verhelpen, maar die niet zo ernstig zijn dat zij een goedkeuring van de Werkzaamheden in de
weg staan. Deze gebreken dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na dagtekening
van het opleveringsformulier, te worden verholpen. Een aangewezen vertegenwoordiger van Opdrachtgever
controleert of de vermelde tekortkomingen zijn weggenomen en maakt bij goedkeuring een aantekening op
het opleveringsformulier.

29.4

In geval de opname aanleiding geeft tot afkeuring, wordt dit door de betrokken vertegenwoordiger van
Opdrachtgever eveneens vastgelegd op een opleveringsformulier. Op het opleveringsformulier worden de
gebreken vermeld, die aanleiding hebben gegeven tot de afkeuring. Opdrachtnemer moet deze
tekortkomingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na dagtekening van het opleveringsformulier, verhelpen. Hierna vindt opnieuw een opname plaats volgens de regels als in dit artikel
beschreven.

29.5

Betaling van de laatste termijn vindt pas plaats, indien het werk inclusief de opleveringspunten door de
aangewezen vertegenwoordiger van Opdrachtgever is goedgekeurd.

Art. 30
30.1

Zekerheidsstelling

Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever zeven dagen voor de definitieve opdrachtverlening ten
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behoeve van Opdrachtgever zekerheid te stellen in de vorm van een zogenaamde on-demand-bankgarantie.
De hoogte van de bankgarantie dient overeen te komen met 5% van de aannemingssom.
30.2

De bank dient zich te verbinden op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever aan deze te betalen
hetgeen Opdrachtgever verklaart te vorderen te hebben. De bankgarantie moet voorts geschieden onder
afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende voorrechten en verweermiddelen.

30.3

De bankgarantie dient een duidelijke omschrijving te bevatten van de bank die de garantie afgeeft, alsmede
van het werk met het nummer van deze Algemene Voorwaarden en werkomschrijving.

30.4

Ook de tijdsduur van de bankgarantie dient te worden vermeld. De bankgarantie dient te lopen vanaf de
schriftelijke opdrachtverlening totdat Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst heeft voldaan.

Art. 31

Verantwoordelijkheid na oplevering

31.1

Gedurende drie maanden na dagtekening van het opleveringsformulier als bedoeld in artikel 29.3 van deze
voorwaarden, is Opdrachtnemer gehouden alle gebreken, welke binnen deze termijn aan de dag treden, op
eerste aanzegging van Opdrachtgever te herstellen.

31.2

Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, blijft Opdrachtnemer na afloop van de in lid 1 van dit artikel
bedoelde onderhoudstermijn aansprakelijk voor gebreken die voor zijn risico komen en die door de
aangewezen vertegenwoordiger van Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dan wel
bij de oplevering redelijkerwijs niet te onderkennen waren.

31.3

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de gelding van kwaliteitsgaranties, wanneer deze
in de werkbeschrijving zijn opgenomen. Opdrachtnemer verbindt zich onvoorwaardelijk voor zijn rekening
alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen.

31.4

Indien Opdrachtnemer de gemelde gebreken niet binnen de dan gestelde termijn hersteld heeft, is
Opdrachtgever vrij de gebreken op kosten van Opdrachtnemer te herstellen, onverminderd de in de
overeenkomst gestelde voorwaarden. Voorts is Opdrachtgever vrij zo nodig zelf de nodige werkzaamheden
aan het desbetreffende onderdeel uit te voeren. De in de overeenkomst genoemde garanties voor
onderdelen en de eventuele uitzonderingen hierop, laten onverlet de verplichtingen van Opdrachtnemer in
de onderhoudstermijn en de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer na de oplevering. De verlangde garantie
moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.

Bepalingen leveringen van goederen
Art. 32

Leveringen

32.1.

Ingeval van leveringen van Goederen aan de Opdrachtgever zijn de afdelingen 1 tot en met 7 van titel 1 van
boek 7 van het Burgerlijk Wetboek onverkort van toepassing. De rechten en vorderingen die de wet aan de
koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper toekent worden
niet beperkt of uitgesloten. De Opdrachtnemer levert de Goederen af conform Delivered Duty Paid (DDP),
volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

32.2.

De Aflevering geschiedt uitsluitend op werkdagen op het vooraf aangegeven afleveradres. Indien
Opdrachtnemer geen afleveradres heeft ontvangen neemt hij vooraf contact op met Opdrachtgever.
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32.3.

Indien de Opdrachtgever de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Opdrachtnemer op zijn eigen kosten de
Goederen ophalen.

32.4.

De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele
ingebruikname door de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever.

32.5.

De Opdrachtnemer verleent ten minste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het
moment dat de Opdrachtgever de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.

32.6.

De Opdrachtnemer garandeert dat voor een periode van ten minste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is
overeengekomen na aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

32.7.

De Opdrachtnemer is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en
productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of -certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de
Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

32.8.

De Opdrachtnemer zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen
na aflevering of voltooiing wegnemen door herstel of vervanging, binnen de door de Opdrachtgever bij eerste
aanzegging gestelde redelijke termijn.

Art. 33

Verpakking en transport

33.1.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en
vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar
veilig kan plaatsvinden. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse,
Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

33.2.

De Opdrachtnemer neemt op verzoek alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

Art. 34

Overdracht van eigendom en risico

34.1.

De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van aflevering of op het moment van
vooruitbetaling of (tussentijdse) betaling. Het risico gaat over op de Opdrachtgever na acceptatie van de
Goederen door de Opdrachtgever. Opdrachtnemer doet jegens Opdrachtgever afstand van het retentierecht
als bedoeld in artikel 3:290 e.v. Burgerlijk Wetboek alsmede van het recht van reclame.

34.2.

De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de
Opdrachtgever, na aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de Opdrachtgever de
Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

Bepalingen verrichten van diensten
Art. 35
35.1.

Diensten

De Opdrachtnemer zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen

Paraaf akkoord Opdrachtnemer:

Woongroep Marenland 2021

in de Overeenkomst of Opdrachtbrief.
35.2.

De Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen prestaties, prestaties van
personeel van Opdrachtnemer alsmede prestaties van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

35.3.

Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Opdrachtnemer of daarmee gepaard gaande handelingen houdt
niet in dat de Opdrachtgever de Diensten zonder meer goedkeurt. De Opdrachtgever behoudt zich het recht
voor om eventuele verrichte Diensten te keuren, te controleren of niet goed te keuren.

35.4.

De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de
Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de
goedkeuring onthouden wordt.

Art. 36

Personeel van Opdrachtnemer

36.1.

Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in of op eigendommen van Opdrachtgever, zijn de
Opdrachtnemer, Personeel van Opdrachtnemer en de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden
gehouden de vastgestelde (huis-)regels voor dat kantoor/gebouw en/of die ruimte na te leven.

36.2.

Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat personeel van Opdrachtnemer niet
functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn
werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Opdrachtgever het recht de desbetreffende persoon door
de Opdrachtnemer te laten vervangen.

36.3.

Voor de vervanging van personeel van Opdrachtnemer is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van
de Opdrachtgever, tenzij directe vervanging van personeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is. In dat laatste
geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Opdrachtgever. Uitgangspunt daarbij is dat
personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben
(conform het vereiste in de offerteaanvraag).

36.4.

Vervanging van personeel van Opdrachtnemer wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken
of zoveel korter als noodzakelijk – door de Opdrachtnemer voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan
met vervanging komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

36.5.

De Opdrachtnemer staat ervoor in dat het personeel van Opdrachtnemer gerechtigd is om in Nederland
arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.

36.6.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder
begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken ter zake. De Opdrachtnemer zal indien
wettelijk vereist, en op aangeven van Opdrachtgever, met een G-rekening werken. Indien de Opdrachtgever
geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de Opdrachtnemer.

Slotbepalingen
Art. 37 Wet Aanpak schijnconstructies
37.1

Opdrachtnemer verklaart dat hij handelt met inachtneming van en in overeenstemming met de Wet aanpak
schijnconstructies.
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37.2

Opdrachtnemer verklaart en staat er voor in dat:
a.
hij aan diens werknemers het aan hen verschuldigde loon als bedoeld in artikel 7:616a en artikel
7:616b van het Burgerlijk Wetboek betaalt;
b.
de toepasselijke cao naleeft.

37.3

Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van de Opdracht slechts Werkzaamheden laten uitvoeren door
Onderaannemers die ervoor instaan dat zij aan hun werknemers het aan hen verschuldigde loon als bedoeld
in artikel 7:616b van het Burgerlijk Wetboek betalen.

37.4

Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van de Opdracht slechts gebruik maken van personeel dat hem door
derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor de voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft
verkregen van Opdrachtgever en die derden hebben verklaard dat zij ervoor instaan dat zij hun werknemers
het aan hen verschuldigde loon als bedoeld in artikel 7:616b van het Burgerlijk Wetboek betalen.

37.5

Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van de Opdracht slechts personeel inhuren van uitzend/detacheringsbureaus en andere werkgevers die in het Handelsregister hebben vermeld dat zij personeel
aan derden ter beschikking stellen.

37.6

Opdrachtnemer blijft tegenover Opdrachtgever voor het in lid 4 bedoelde personeel ten volle
verantwoordelijk.

37.7

Opdrachtnemer geeft op verzoek van Opdrachtgever op een inzichtelijke en toegankelijke wijze inzage in:
a.
het door de Opdrachtnemer aan diens werknemers, die betrokken zijn bij de
uitvoering van de Opdracht, betaalde loon;
b.
de wijze waarop Opdrachtnemer toepassing geeft aan de toepasselijke cao, het door
Onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Opdracht, aan hun werknemers
betaalde loon;
c.
de wijze waarop Onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de
Opdracht,
toepassing geven aan de toepasselijke cao;
d.
de door de in lid 5 bedoelde uitzend-/detacheringsbureaus en andere werkgevers lonen die zij
betalen aan de personen die zij ter beschikking stellen aan
Opdrachtnemer en diens
Onderaannemers in het kader van de uitvoering van de Opdracht;
e.
de wijze waarop de in lid 5 bedoelde uitzend-/detacheringsbureaus en andere werkgevers
toepassing geven aan de toepasselijke cao.

37.8

Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever op diens eerste verzoek in de gelegenheid om controles, audits of
loonvalidaties uit te (laten) voeren, al dan niet door een derde partij, op de financiële administratie en
loonadministratie zoals deze wordt gevoerd met betrekking tot werknemers die bij de uitvoering van de
Opdracht werkzaam zijn (geweest), teneinde de naleving met de Wet Aanpak Schijnconstructies te kunnen
vaststellen. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de administratie op dusdanige wijze is ingericht dat
controle binnen een redelijke termijn mogelijk is. Opdrachtgever verplicht zich bij controle tot vertrouwelijke
behandeling van alle persoonlijke gegevens van betrokken werknemers.

37.9

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van werknemers van Opdrachtnemer,
Onderaannemers en de in lid 5 bedoelde uitzend-/detacheringsbureaus en andere werkgevers terzake van
de betaling van het door Opdrachtnemer, Onderaannemers of de in lid 5 bedoelde uitzend/detacheringsbureaus en andere werkgevers verschuldigd loon. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan
de vordering die de werknemer op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden
renten en kosten.

37.10

Opdrachtgever heeft een verhaalrecht op Opdrachtnemer wanneer Opdrachtnemer nalatig is in de nakoming
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van zijn CAO-verplichting jegens zijn werknemers en Opdrachtgever ter zake wordt aangesproken, ter
grootte van het bedrag waarvoor Opdrachtgever is aangesproken en vermeerderd met wettelijke rente en
overige kosten waaronder de volledige kosten van juridische bijstand.
37.11

De in dit artikel opgenomen bepalingen dienen door Opdrachtnemer te worden opgenomen in door hem ter
zake van de Opdracht te sluiten overeenkomsten met Onderaannemers en de in lid 5 bedoelde uitzend/detacheringsbureaus en andere werkgevers. Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever een kopie van
de desbetreffende overeenkomst.
Art. 38

Wet Arbeid Vreemdelingen

38.1

Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij alle hem in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegde
verplichtingen, tijdig en correct nakomt.

38.2

Opdrachtnemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van het vorige lid zijn opgelegd ook
op te leggen aan alle Onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van dit project inschakelt en de
nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen.

38.3

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet
uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete in geval van een tekortkoming in
de nakoming van de in de vorige leden opgelegde verplichtingen.

Art. 39
39.1

In geval van verandering van (de zeggenschap in) de rechtspersoon van de Opdrachtnemer, blijft de
Opdrachtnemer onverminderd gebonden aan zijn verplichtingen uit de met de Opdrachtgever gesloten
overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen. In geval van een dergelijke
verandering is de Opdrachtnemer verplicht dit onmiddellijk schriftelijk kenbaar te maken aan de
Opdrachtgever.

Art. 40
40.1

Wijziging rechtspersoon Opdrachtnemer

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
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Bijlage 5 Te volgen inkoopstrategie Woongroep Marenland
Inkoop
Nieuwbouw programma (versterkingsoperatie
en herstruciturering)
Nieuwbouw product
Planmatigonderhoud

Type prodcuten
Strategisch

Doel inkoop
Kopen op resultaat

Hefboomproducten
Strategisch

Kopen op prijs
Kopen op resultaat

Contractonderhoud

Strategisch

Kopen op resultaat

ICT
Aardebeving / schadeherstel
Dagelijks onderhoud
Woningverbetering (BKT)
Externe inhuur
Verzelering
Huur onroerend goed
Mobiliteit (auto's)
Marktering / communicatie (advertenties)
Opeldingen
Adviesdiensten
Overige bedrijfskosten

Knelpunt
Knelpunt
Routineproducten
Routineproducten
Routineproducten
Routineproducten
Routineproducten
Routineproducten
Routineproducten
Routineproducten
Hefboomproducten
Hefboomproducten

kopen op zekerheid
kopen op zekerheid
Kopen op gemak
Kopen op gemak
Kopen op gemak
Kopen op gemak
Kopen op gemak
Kopen op gemak
Kopen op gemak
Kopen op gemak
Kopen op prijs
Kopen op prijs

strategie
Obv aanbesteding samenwerkingsovereenkomst (SOK) met daaronder
projectovereenkomst
Meervoudige aanbesteding (standaardcontracten)
Obv aanbesteding samenwerkingsovereenkomst (SOK) met daaronder
projectovereenkomst
Obv aanbesteding samenwerkingsovereenkomst (SOK) met daaronder
projectovereenkomst
Leveringsvoorwaarden met concessies (strakke beoordeling)
Leveringsvoorwaarden met concessies (strakke beoordeling)
Raamcontracten (aanvullend op alg. inkoopvoorwaarden) met eenheidsprijzen
Raamcontracten (aanvullend op alg. inkoopvoorwaarden) met eenheidsprijzen
Raamcontracten (aanvullend op alg. inkoopvoorwaarden) met eenheidsprijzen
Raamcontracten (aanvullend op alg. inkoopvoorwaarden) met eenheidsprijzen
Raamcontracten (aanvullend op alg. inkoopvoorwaarden) met eenheidsprijzen
Raamcontracten (aanvullend op alg. inkoopvoorwaarden) met eenheidsprijzen
Raamcontracten (aanvullend op alg. inkoopvoorwaarden) met eenheidsprijzen
Raamcontracten (aanvullend op alg. inkoopvoorwaarden) met eenheidsprijzen
Meervoudige aanbesteding (standaardcontracten)
Meervoudige aanbesteding (standaardcontracten)

Bijlage 5 bij inkoop- en aanbestedingsbeleid Woongroep Marenland 2020

periode
langdurig

Max 4 jaar

Leverancierbeoordeling
Resultaat en samenwerken

kort
langdurig

Contract / opdracht
Max 4 jaar

Prijs en samenwerking
Resultaat en samenwerken

langdurig

Max 4 jaar

Resultaat en samenwerken

langdurig
langdurig
langdurig
langdurig
langdurig
langdurig
langdurig
langdurig
langdurig
langdurig
kort
kort

Contractduur max 5 jaar
Contractduur max 5 jaar
Max 4 jaar
Max 4 jaar
Max 4 jaar
Max 4 jaar
Max 4 jaar
Max 4 jaar
Max 4 jaar
Max 4 jaar
Contract / opdracht
Contract / opdracht

Prijs en dienstverlening
Prijs en dienstverlening
Prijs en gemak
Prijs en gemak
Prijs en gemak
Prijs en gemak
Prijs en gemak
Prijs en gemak
Prijs en gemak
Prijs en gemak
Prijs en samenwerking
Prijs en samenwerking

