A

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN PARENCO B.V.

A1
TOEPASSING
A.1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene inkoopvoorwaarden van
toepassing op de door Parenco gevraagde offertes, door Parenco verstrekte opdrachten en
tussen Parenco en leverancier gesloten overeenkomsten.
A.1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de leverancier - hoe dan ook genaamd
- wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
A.1.3 Deze algemene inkoopvoorwaarden vormen een wezenlijk onderdeel van iedere door
Parenco verstrekte opdracht en iedere overeenkomst tussen Parenco en de leverancier.
A.1.4 Op afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden kan geen beroep gedaan worden
tenzij deze schriftelijk door Parenco zijn aanvaard.
A2

OPDRACHTBEVESTIGING
Alle door Parenco verstrekte opdrachten dienen binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van
de opdracht schriftelijk door de leverancier te worden bevestigd, bij gebreke waarvan
Parenco niet langer gehouden is aan de opdracht.

A3

PRIJS
De overeengekomen prijs is vast en in Euro valuta, exclusief omzetbelasting. Zij geldt, tenzij
anders is overeengekomen, voor levering op het afleveradres en omvat alle kosten, zoals
transportkosten, lossingkosten inklaringskosten, kosten verzekering, koersrisico, kosten
emballage (met uitzondering van leenemballage), kosten retouremballage; het geheel
conform de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende INCOTERMS
(thans: Incoterms 2010) – D.D.P. Renkum.

A4

KWALITEIT EN OMSCHRIJVING
De leverancier garandeert dat de geleverde zaken:
• in overeenstemming zijn met de bij de opdracht ter beschikking gestelde specificaties, de
vereiste technische uitvoering en eventuele modellen en dat zij geschikt zijn voor het doel
waarvoor zij bestemd zijn;
• voldoen aan de eisen die daaraan in de opdracht en in de toepasselijke Nederlandse,
Europese en internationale wet- en regelgeving worden gesteld;
• van goede kwaliteit zijn en dat onder meer het ontwerp, de constructie, de fabricage, de
montage en het materiaal geen gebrek(en) bevat.

A5
A5.1

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De leverancier staat ervoor in dat (verkoop, levering en/of gebruik van) de geleverde zaken
inclusief verpakking, geen inbreuk maken op enig recht van intellectuele en/of industriële
eigendom van derden of een daarmee op één lijn te stellen recht en is aansprakelijk voor alle
schade, die voor Parenco mocht ontstaan ten gevolge van een zodanige inbreuk of beweerde
inbreuk op octrooien, merkenrechten, modelrechten, auteursrechten, geregistreerde tekening
of ontwerp, handelsnaam of handelsmerk, en/of soortgelijke rechten, dan wel licenties daarop.
De leverancier vrijwaart Parenco voor aanspraken van derden op vergoeding van dergelijke
schade.
Tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen, berekeningen, werkwijzen,
gereedschappen, mallen, en al het overige dat onderwerp kan zijn van enig recht van
intellectuele of industriële eigendom of een recht dat daarmede op één lijn kan worden
gesteld, die door Parenco worden verstrekt of in opdracht van Parenco door of vanwege de
leverancier worden gemaakt, evenals de intellectuele en industriële eigendomsrechten met
betrekking daartoe, komen uitsluitend aan Parenco toe terwijl zij ook als maker en/of
ontwerper daarvan wordt aangemerkt, ongeacht of zij daarvoor een afzonderlijke of
samengestelde vergoeding betaalt en/of heeft betaald.
De leverancier verplicht zich al datgene te doen, dat nodig of dienstig is om Parenco de
exclusieve rechten als hier bedoeld te verschaffen. Het is de leverancier niet toegestaan deze
rechten ten behoeve van derden aan te wenden anders dan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Parenco.

A5.2
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A6
A6.1
A6.2

A6.3

A6.4
A6.5

A7
A7.1

A7.2

A8
A8.1

A8.2

A9

TERMIJNEN, TIJDSTIP EN PLAATS VAN LEVERING
Een overeengekomen datum of –termijn is een fatale datum of termijn. Door overschrijding
van die datum of termijn verkeert de leverancier, zonder dat ingebrekestelling vereist is, van
rechtswege in verzuim.
De leverancier is gehouden de zaken te leveren op het overeengekomen tijdstip. Indien de
leverancier een overschrijding van de levertijd verwacht, zal hij, onverminderd het bepaalde in
artikel A6.5, dit onverwijld met vermelding van de vermoedelijke reden aan Parenco
meedelen.
Indien de leverancier ter uitvoering van de opdracht bepaalde door Parenco te verstrekken
inlichtingen, tekeningen, modellen, materialen of hulpmiddelen nodig heeft, dient hij Parenco
onverwijld, mede te delen voor welke datum hij daarvan in het bezit moet zijn gesteld, teneinde
de zaken op het overeengekomen tijdstip te kunnen leveren.
Plaats van levering is het door Parenco opgegeven adres.
Bij overschrijding van de levertijd behoudt Parenco zich het recht voor de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden conform het bepaalde in artikel A15. In geval van ontbinding heeft
Parenco het recht al ontvangen zaken voor rekening en risico van de leverancier aan de leverancier
terug te zenden en alsnog ter levering aangeboden zaken te weigeren en is leverancier verplicht
reeds door Parenco inzake die overeenkomst betaalde bedragen onverwijld aan Parenco terug te
betalen, onder aftrek, voor zover van toepassing, van de waarde van de door Parenco behouden
zaken.
EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO
De eigendom en het risico van de te leveren zaken gaan, onverminderd het bepaalde in artikel 10.2
en behoudens het bepaalde in artikel A7.2, op Parenco over, zodra de zaken door Parenco op de
plaats van levering in ontvangst zijn genomen; het in ontvangst nemen en/of het tekenen voor
ontvangst betekend nog geen goedkeuring van de ontvangen zaken.
Indien Parenco, om welke reden ook, niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen op het
overeengekomen tijdstip zal de leverancier tegen een nader overeen te komen vergoeding de zaken
als kenbaar eigendom van Parenco bewaren, beveiligen en verzekeren ten genoegen van Parenco,
terwijl hij ervoor dient zorg te dragen, dat eventuele schade-uitkeringen rechtstreeks aan Parenco
zullen geschieden. Tijdens de opslag zal de leverancier tegen een nader overeen te komen
vergoeding alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen.
EMBALLAGE
De zaken moeten zodanig verpakt zijn, dat zij bij normaal vervoer de plaats van levering in goede
staat bereiken en het lossen van de zaken veilig kan geschieden. De leverancier is aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking. De leverancier is, tenzij
anders is overeengekomen, verplicht zonder kosten voor Parenco alle gebruikte emballage retour te
nemen.
De leverancier is gehouden eventuele emballage van de zaken op eerste verzoek van Parenco
direct terug te nemen, onder restitutie van de door de leverancier voor deze emballage in rekening
gebrachte kosten. Indien en voor zover de leverancier deze verplichting tot terugname van emballage
niet nakomt, is Parenco gerechtigd de emballage voor rekening van de leverancier terug te zenden
respectievelijk te (doen) verwijderen en deze kosten te verrekenen met de door Parenco aan
leverancier verschuldigde bedragen.
WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST
De leverancier is verplicht om op verzoek van Parenco alle wijzigingen in de overeenkomst uit te
voeren, die redelijkerwijs technisch mogelijk zijn. De wijziging in de prijs en/of levertijd, die dit tot
gevolg kan hebben, wordt ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk aan Parenco
medegedeeld Leidt de wijziging in de overeenkomst tot een nieuwe prijs en/of levertijd, dan heeft
Parenco het recht om een ongewijzigde, dan wel een voor haar aanvaardbaar gewijzigde uitvoering
van de opdracht te verlangen of de overeenkomst te ontbinden. De voor de leverancier uit de
ontbinding voortvloeiende schade, met uitzondering van schade ten gevolge van productie-uitval en
vergoeding van gederfde winst, wordt hem door Parenco vergoed.
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A10 INSPECTIE EN KEURING
A10.1 Parenco of derden in opdracht van Parenco hebben te allen tijde het recht de te leveren zaken, waar
dan ook te inspecteren en/of te keuren. De leverancier licht Parenco tijdig in over het tijdstip, waarop
een zaak gereed is voor een inspectie en/of keuring, zodanig dat Parenco of voornoemde derden
daarbij aanwezig kunnen zijn. De leverancier verschaft alle voor een inspectie en/of keuring
benodigde informatie en faciliteiten. Alle op de inspectie en keuring vallende kosten zijn voor rekening
van de leverancier. De reis- en verblijfkosten van het met de inspectie en keuring belaste personeel
van Parenco en/of gemachtigde van Parenco zijn voor rekening van Parenco. Inspectie of keuring
ontslaat de leverancier niet van enige verplichting die voor hem uit de aanvaarding van de opdracht
voortvloeit.
A10.2 Zaken die, naar het oordeel van Parenco niet voldoen aan de eisen gesteld in artikel A4 of
aan nader overeengekomen bijzondere eisen, kunnen door Parenco worden afgekeurd. In
geval van afkeuring zal Parenco de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk in kennis
stellen. Indien de fatale leveringsdatum of –termijn nog niet verstreken is, heeft de
leverancier het recht om alsnog tot levering van de zaken conform de overeenkomst over te
gaan. Mocht de leverancier van dat recht geen gebruik maken, dan heeft Parenco het recht
de opdracht conform het bepaalde in artikel A15 te ontbinden. In dit laatste geval is het
bepaalde in artikel A6.5, tweede zin, van overeenkomstige toepassing. Eigendom en risico
van zaken gaan weer op de leverancier over op het tijdstip van de kennisgeving als hiervoor
bedoeld.
A11

UITBESTEDING EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST
De leverancier mag zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Parenco aan derden overdragen of uitbesteden. Een door Parenco
gegeven toestemming ontslaat de leverancier niet van enige verplichting en/of aansprakelijkheid die
voor hem uit de aanvaarding van de opdracht voortvloeit.

A12

CERTIFICATEN, ATTESTEN, INSTRUCTIEBOEKEN EN TEKENINGEN
Indien op grond van de opdracht certificaten, attesten, instructieboeken en/of tekeningen moeten
worden meegeleverd, draagt de leverancier er zorg voor dat deze zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk
gelijktijdig met de levering van de zaken - worden geleverd, bij gebreke waarvan betaling wordt
opgeschort. Instructieboeken dienen ter keuze van Parenco, in de Nederlandse of Engelse taal te
worden gesteld.

A13 MODELLEN, STEMPELS, TEKENINGEN EN ANDERE HULPMIDDELEN
A13.1 Alle modellen, stempels, tekeningen en/of andere hulpmiddelen die door Parenco aan leverancier
zijn verstrekt dan wel zijn gemaakt of verschaft door de leverancier voor Parenco en/of op kosten van
Parenco blijven c.q. worden eigendom van Parenco. Parenco geldt als de maker en ontwerper
ervan.
A13.2 De leverancier zal dergelijke hulpmiddelen in goede staat houden en tegen de risico's van
verlies, beschadiging, diefstal e.d. verzekeren, zolang ze onder zijn hoede zijn. Bij de laatste
aflevering zal hij deze hulpmiddelen (weer) in goede staat aan Parenco ter beschikking
stellen.
A13.3 De leverancier zal bedoelde hulpmiddelen niet aanwenden of doen aanwenden voor of in verband met
enig ander doel dan de levering van zaken aan Parenco, tenzij Parenco tevoren schriftelijk
machtiging tot zulk een gebruik verleent.
A14 GARANTIE
A14. 1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de garantietermijn op de geleverde zaken en
verrichte werkzaamheden twaalf maanden. Een overeengekomen garantie houdt in elk geval in dat
de leverancier enig door Parenco binnen de garantietermijn bij hem aangemeld gebrek zo spoedig
mogelijk, zonder kosten voor Parenco, zal verhelpen door ofwel het gebrek te herstellen ofwel voor
herlevering zorg te dragen ofwel de opgedragen werkzaamheden opnieuw en deugdelijk te
verrichten. Alle door het gebrek ontstane kosten zijn voor rekening van leverancier. Ten aanzien van
de zaken die op grond van deze verplichting zijn hersteld of herleverd of de werkzaamheden die
opnieuw zijn verricht, geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden die ingaat op het moment
van herstel of herlevering van die zaken of van het opnieuw en deugdelijk verrichten van die
werkzaamheden.
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A14.2 Het van toepassing zijn van een garantietermijn doet op geen enkele wijze afbreuk aan de
aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden
en de wet en laat die aansprakelijkheid dan ook volledig intact.
A15 TEKORTKOMING EN VERZUIM
A15.1 Indien de leverancier zijn verplichting(en) geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig nakomt, is
hij conform artikel A6.1 door het enkele verstrijken van de overeengekomen datum of termijn
van rechtswege in verzuim, heeft Parenco – onverminderd haar overige wettelijke rechten het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst
te ontbinden en is leverancier gehouden om alle uit de tekortkoming voor Parenco
voortvloeiende schade, kosten en interesten aan Parenco te voldoen.
A15.2 Indien de leverancier zijn verplichting(en) niet behoorlijk is nagekomen en deugdelijke
nakoming door leverancier nog tot de mogelijkheden behoort, zal Parenco leverancier
sommeren om alsnog zijn verplichting(en) binnen uiterlijk 8 kalenderdagen deugdelijk na te
komen. Indien leverancier niet aan die sommatie voldoet, geraakt hij in verzuim. In dat
laatste geval is Parenco gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke
tussenkomst de overeenkomst te ontbinden en is leverancier gehouden om de uit de
tekortkoming voortvloeiende schade, kosten en interesten aan Parenco te voldoen.
A.15.3 In geval van ontbinding heeft Parenco, onverminderd haar overige wettelijke rechten, het
recht reeds ontvangen zaken voor rekening en risico van de leverancier aan de leverancier
terug te zenden en alsnog ter levering aangeboden zaken te weigeren en is de leverancier
verplicht om de reeds door hem ontvangen bedragen onverwijld aan Parenco terug te
betalen, onder aftrek, indien van toepassing, van de waarde van de door Parenco behouden zaken.
A16 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
A 16.1 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door of in verband met de uitvoering van de
opdracht voor Parenco ontstaat, met uitzondering van schade als gevolg van productie-uitval en
vergoeding van gederfde winst.
A 16.2 De leverancier vrijwaart Parenco tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade door of in
verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan. Onder derden worden tevens verstaan
personen in dienst van Parenco en personen die door de leverancier met de uitvoering van de
werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast.
A.16.3 De leverancier zal zijn aansprakelijkheid verzekeren en verzekerd houden bij een
verzekeringsmaatschappij van goede naam en faam en voor een in de branche gebruikelijk bedrag.
A17 FACTURERING
A17.1 De facturering moet in enkelvoud plaatsvinden, onder vermelding van het Parenco inkoop
opdrachtnummer, en order positienummer(s) tegelijk met of na de volledige levering van de zaken,
tenzij anders is overeengekomen, volledig gespecificeerd naar aantal en soort, eventueel onder
bijvoeging van vereiste gegevens. Indien de leverancier niet in Nederland is gevestigd, moet de
factuur tevens vermelden:
• het BTW-codenummer van de leverancier
• het (de) op de levering betrekking hebbende statistieknummer(s).
A17.2 Deelfacturen zijn niet toegestaan tenzij als zodanig vastgelegd in de opdracht.
A17.3 Facturen zonder inkoop opdrachtnummer worden niet geaccepteerd en daarom geretourneerd
A17.4 Facturen dienen verzonden te worden aan de afdeling Crediteurenadministratie.
A18 BETALING
A18.1 Betaling geschiedt binnen 60 dagen na ontvangst van zowel zaken als facturen, tenzij Parenco voor
de afloop van genoemde termijn bezwaar heeft gemaakt tegen de wijze van uitvoering van de
opdracht en/of de facturering.
A 18.2 Betaling is geen erkenning van de juistheid van de wijze van uitvoering van de opdracht.
A19

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Op de zaken c.q. de emballage, correspondentie, facturen en verzendadviezen dienen steeds de in
artikel A17. 1 genoemde gegevens te worden vermeld. Zaken, welke niet zijn gemerkt met het
Parenco inkoop opdrachtnummer, kunnen voor rekening van de leverancier worden geretourneerd
c.q. worden geweigerd.
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A20

FAILLISSEMENT VAN DE LEVERANCIER, ONTBINDING EN OPEISBAARHEID
In geval de leverancier faillissement of surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement of
surseance van betaling verkeert evenals in geval van stillegging, ontbinding of vereffening c.q.
liquidatie van zijn bedrijf, alsook in het geval dat er (conservatoir of executoriaal) beslag op een of
meer vermogensbestanddelen van de leverancier wordt gelegd, wordt de leverancier geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Parenco het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat
Parenco tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan Parenco verder
toekomende rechten. Het bepaalde in artikel A6.5, tweede zin, is van overeenkomstige toepassing.
Alle vorderingen, die Parenco in deze gevallen op de leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen
direct en ten volle opeisbaar zijn,

A21

MILIEU
De leverancier zal de opdracht op een zodanige wijze uitvoeren, dat hierdoor geen schade aan het
milieu zal ontstaan, waarvoor Parenco en/of de leverancier aansprakelijk zal kunnen worden gesteld.
De leverancier is verplicht tijdig met Parenco in contact te treden in het geval dat het gebruik van
milieuschadelijke stoffen noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht teneinde over de
mogelijke gevolgen van dit gebruik dan wel het mogelijk aanwenden van alternatieve stoffen nader
overleg te plegen.

A22

CE MARKERING
De leverancier is verantwoordelijk voor de CE markering voor zover van toepassing op de
levering zoals beschreven in de inkooporder in de vorm van een “EU Declaration of
Conformity” inclusief de CE markering volgens de wettelijke regelgevingen.
Parenco draagt zorg voor de tijdige beschikbaarheid van vereiste documentatie en
certificaten van overige leveranciers indien deze van belang zijn voor de CE markering en
Parenco met deze leveranciers zelf opdrachten voor (onder) toelevering heeft afgesloten.

A23

AANVULLENDE ZEKERHEID (Indien overeengekomen)
Leverancier is gehouden om op eerste verzoek en ten genoegen van Parenco zekerheid
en/of aanvullende zekerheid te stellen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst alsmede voor de door Parenco geleden en te lijden schade en
gemaakte en/of te maken kosten, eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
daaronder uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend, begrepen. Onder deze zekerheid wordt onder
meer verstaan het betalen van een voorschot, het stellen van een onvoorwaardelijke en
onherroepelijke bankgarantie op eerste afroep, een letter of credit of het deponeren van een
door Parenco aan te geven bedrag op de (depot) rekening van een door Parenco aan te
wijzen notaris of een daarmee vergelijkbare (rechts)persoon.

A24

SLOTBEPALING
Op de door Parenco met de leverancier gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Geschillen die
samenhangen met of voort vloeien uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden
berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Arnhem.

A 25

DEPONERING
Deze algemene inkoopvoorwaarden en de hierna vermelde voorwaarden voor het verrichten
van werkzaamheden op de terreinen en/of in de gebouwen van Parenco zijn in oktober 2012
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
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B

VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN OP DE
TERREINEN EN/OF IN DE GEBOUWEN VAN PARENCO BV

B1.
B1.1

TOEPASSING
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het in opdracht van Parenco anders dan
krachtens arbeidsovereenkomst verrichten van werkzaamheden al dan niet met de levering
van zaken verband houdende.
Naast het bepaalde in deze Voorwaarden zijn de hiervoor onder A omschreven
algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing.

B1.2
B2.

EISEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN
De werkzaamheden dienen in overeenstemming met de omschrijving in de opdracht op
deskundige wijze te worden uitgevoerd.

B3.
B3.1

VOOR UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN BENODIGDE ZAKEN
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt de leverancier voor zijn rekening zorg
voor door hem ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken,
zoals materialen, gereedschappen, werktuigen en andere middelen. De leverancier zal ter
uitvoering van zijn opdracht geen zaken of hulpmiddelen gebruiken of achterlaten die
schade aan het milieu kunnen toebrengen.
Indien de leverancier door Parenco aan hem ter beschikking gestelde zaken als hiervoor
bedoelt gebruikt, geschiedt dit voor risico van de leverancier. Zodra hij het gebruik ervan
beëindigd heeft, dient hij de zaken aan Parenco terug te geven in de staat, waarin hij ze
heeft ontvangen. Waarneembare gebreken dient hij direct te melden.
Indien de leverancier ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden elektrische
energie en/of water nodig heeft, stelt Parenco voor zover ter plaatse een
aansluitmogelijkheid aanwezig is, die energie en dat water gratis ter beschikking, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen, en wel onder de voor verbruikers geldende
voorwaarden.

B3.2

B3.3

B4.
B4.1

B4.2

PRIJS
De voor de werkzaamheden overeengekomen prijs omvat alle door de leverancier te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten van de door de leverancier met de
uitvoering en het toezicht daarop belaste personen, kosten van verzekering, kosten van de
in artikel B3. l genoemde zaken, indien deze voor rekening van de leverancier komen,
alsmede de ter zake van de uitvoering door de leverancier verschuldigde belastingen en
premies, met uitzondering van de omzetbelasting.
Werkzaamheden die buiten de opdracht worden uitgevoerd, worden slechts dan betaald,
indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. De verrekening van minder werk wordt in
onderling overleg bepaald.

B5.

RISICO
Indien de opdracht bestaat uit het leveren en het bedrijfsvaardig opstellen van zaken, draagt
de leverancier het risico van de zaken en van bedoelde opstelling, totdat deze is
gereedgekomen en zo mogelijk beproefd, ten bewijze waarvan door partijen een
acceptatieverklaring wordt opgesteld en ondertekend. Zodra deze ondertekening heeft
plaatsgevonden, gaat de garantietermijn in.

B6.
B6.1

PERSONEEL EN WERKTIJDEN
De leverancier mag de werkzaamheden of een deel ervan slechts met schriftelijke
toestemming van Parenco door niet bij hem in dienst zijnde personen laten uitvoeren.
Indien Parenco dit verzoekt, dient de leverancier een schriftelijke opgave te verstrekken van
de voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang zijnde gegevens van de personen
die de werkzaamheden voor hem gaan uitvoeren c.q. uitvoeren.

B6.2
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B6.3
B6.4

De leverancier zal ter vaststelling van de door die personen gewerkte uren gebruik maken
van een uren-verantwoordingsstaat dan wel een ander controlemiddel.
Urenstaten dienen volledig ingevuld en ondertekend, met naam en handtekening van een
daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Parenco, te zijn. Niet volledig en eenduidig
ingevulde urenstaten worden niet geaccepteerd voor betaling.

B.6.5 Voor de arbeids-en rusttijden dient leverancier zich te houden aan de Nederlandse
arbeidstijden wet
B7.
B7.1

B7.2

NALEVING VOORSCHRIFTEN
De leverancier is verplicht, naast de Nederlandse wettelijke voorschriften, alle op de
werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften van Parenco na te leven en door de
personen, die door hem met de uitvoering van de werkzaamheden en het toezicht daarop
zijn belast, te doen naleven zonder dat daardoor kosten voor Parenco zullen ontstaan. De
leverancier zal zijn medewerkers en de door hem met toestemming van Parenco
ingeschakelde derden zodanig instrueren dat zij hun taken zullen verrichten zonder voor het
milieu schadelijke gevolgen te veroorzaken.
Parenco kan bedoelde personen de toegang tot het werkterrein ontzeggen dan wel van de
leverancier verlangen dat zij onverwijld van het werkterrein worden verwijderd, indien:
• zij zich niet aan de in artikel B7. l genoemde voorschriften houden;
• naar de mening van Parenco niet voor hun taak geschikt zijn;
• zich zodanig misdragen dat zij naar de mening van Parenco niet op het werkterrein
gehandhaafd kunnen worden.
In bedoelde gevallen dient de leverancier onverwijld voor vervanging zorg te dragen.

B8.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

B8.1

De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door of in verband met uitvoering van de
opdracht voor Parenco ontstaat
De leverancier vrijwaart Parenco tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade
door of in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan. Onder derden worden
tevens verstaan personen in dienst van Parenco en personen die door de leverancier met de
uitvoering van de werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast, alsmede de
belastingdienst en andere overheidsinstanties.
De leverancier is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico als in deze
voorwaarden bedoeld adequaat te verzekeren en verzekerd te houden. De leverancier dient
betalingsbewijzen hiervan te overleggen.
Het is leverancier niet toegestaan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden uit
te doen voeren, tenzij hij daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Parenco
verkregen heeft. Deze toestemming ontslaat leverancier niet van diens aansprakelijkheid uit
hoofde van de overeenkomst.
Indien leverancier de werkzaamheden door derden heeft laten uitvoeren zonder schriftelijke
toestemming van Parenco, is Parenco gerechtigd om de uitgevoerde werkzaamheden ofwel
af te keuren ofwel deze werkzaamheden, eventueel na keuring daarvan op kosten van
leverancier, goed te keuren, een en ander uitsluitend ter keuze van Parenco.
In zijn overeenkomst met de onderaannemers neemt leverancier het beding op dat zij
afstand doen van iedere vordering op Parenco en dat zij zich onderwerpen aan de
bepalingen die gelden tussen Parenco en leverancier.
De leverancier zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen en zijn medewerking
verlenen aan maatregelen ter voorkoming of beperking van de risico’s dat hij of Parenco
aansprakelijk wordt gesteld uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid, de
verleggingregeling BTW of aanverwante regelgeving. Tot die medewerking of maatregelen
behoort in ieder geval betaling op de G-rekening van de leverancier of een andere, door de
overheid nader aan te wijzen van betaling die de kans op (keten) aansprakelijkheid
vermindert.

B8.2

B8.3
B8.4

B8.5

B8.6
B8.7
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B9.

NALEVING SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN EN BELASTINGWETTEN
De leverancier staat jegens Parenco in voor naleving van de Nederlandse sociale
verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de door hem met de uitvoering van
de werkzaamheden en het toezicht daarop belaste personen. De leverancier is verplicht om
desgevraagd naam en adres van de betrokken bedrijfsvereniging(en) en belastingdienst(en)
alsmede het nummer van inschrijving bij die vereniging(en) en dienst(en) voor de aanvang
van de werkzaamheden schriftelijk aan Parenco op te geven.

B10.

STAKING
Parenco betaalt geen lonen en/of andere vergoedingen ten behoeve van personen, die door
de leverancier dan wel door een derde, aan wie de leverancier de opdracht heeft
overgedragen of uitbesteed, met de uitvoering van de werkzaamheden en het toezicht
daarop zijn belast noch kosten van de in artikel B3 bedoelde zaken, over de periode dat
bedoelde personen tengevolge van een staking verhinderd zijn om te werken dan wel
bedoelde zaken tengevolge van een staking niet worden gebruikt.

B11.

SLOTBEPALING
Op de door Parenco met de leverancier gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Geschillen die
samenhangen met of voort vloeien uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden
berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Arnhem.
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