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ALGEMENE INKOOP-, OPDRACHT- EN (ONDER-) 
AANNEMINGSVOORWAARDEN STAHL 

Algemene inkoop-, opdracht- en (onder-)aannemingsvoorwaarden van Stahl Parent 
B.V. gevestigd te Waalwijk en met haar in een groep organisatorisch verbonden 
rechtspersonen en vennootschappen gedeponeerd bij de Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, onder nummer 25/2020. 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Inkoop-, Opdracht- en (Onder-) Aannemingsvoorwaarden 
(hierna te noemen: ‘Algemene Inkoopvoorwaarden’) zijn steeds van 
toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, 
waarbij Stahl Parent B.V. en/of met haar in een groep organisatorisch 
verbonden rechtspersonen en vennootschappen of hun rechtsopvolger(s) 
die hierop een beroep doen (hierna te noemen: ‘STAHL’) optreedt c.q. 
optreden als koper van zaken, goederen en/of als opdrachtgever voor de 
uitvoering van werkzaamheden of diensten (hierna te noemen 
‘Overeenkomst’).  

1.2 De artikelen 1 tot en met 19 van deze voorwaarden zijn van toepassing op 
alle aan STAHL gedane aanbiedingen en met STAHL gesloten 
overeenkomsten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen 
zijn. Hebben die aanbiedingen of overeenkomsten (mede) betrekking op 
(onder)aanneming van werk en/of het verrichten van diensten dan zijn 
daarnaast de artikelen 20 tot en met 23 van deze voorwaarden (mede) van 
toepassing. 

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Inkoopvoorwaarden 
zijn slechts bindend indien en voor zover deze door een bevoegde 
vertegenwoordiger van STAHL aan Contractant schriftelijk zijn bevestigd. 

1.4 Onder ‘Contractant’ wordt in deze Algemene Inkoopvoorwaarden verstaan: 
iedere (rechts-)persoon die met STAHL een Overeenkomst voor of 
samenhangende met de verkoop en/of levering van zaken en/of 
werkzaamheden in de zin van de bedrijfsvoering van STAHL heeft gesloten 
of wenst te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), 
gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s) onder bijzondere of algemene titel. 

1.5 De toepasselijkheid van eventueel door de Contractant gehanteerde 
algemene verkoop-, leverings-, aannemings-, dienstverlenings- en of andere 
algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, wordt door STAHL 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.6 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Inkoopvoorwaarden tevens 

elektronisch dataverkeer, zoals een e-mail verstaan. 
1.7 STAHL is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden acht (8) 
kalenderdagen na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden door STAHL 
aan Contractant zijn verzonden in werking. STAHL is voorts bevoegd om 
Overeenkomsten tussen STAHL en de Contractant te ontbinden 
respectievelijk op te zeggen indien de Contractant niet instemt met de 
gewijzigde voorwaarden. 

1.8 Met betrekking tot de (tussen)kopjes die in deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden worden gehanteerd, geldt dat hieraan op geen enkele 
wijze rechten kunnen worden ontleend. De tussenkopjes laten onverlet de 
zelfstandige inhoud en gelding van ieder (sub)artikel zoals gebruikt in deze 
Algemene Inkoopvoorwaarden.  

1.9 Voor zover deze Algemene Inkoopvoorwaarden ook zijn opgesteld in een 
taal anders dan de Nederlandse, geldt in het geval van een geschil over de 
uitleg van bepalingen of termen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden de 
betekenis van de Nederlandse tekst altijd bepalend is.  

1.10 De bepalingen van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs 
(Incoterms 2020) zijn van overeenkomstige toepassing op deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende 
Overeenkomsten. 

2. Offertes, orders en totstandkoming van de overeenkomst 
2.1. Op aanvraag van STAHL volgt een offerte van de Contractant, welke wordt 

geacht een onherroepelijke aanbieding te zijn. De Contractant doet zijn 
offerte gestand gedurende een termijn van 6 maanden. De in dit artikel 2.1 
bedoelde aanvraag van STAHL is niet bindend en is slechts een uitnodiging 
tot het doen van een aanbod. 

2.2. Een Overeenkomst en wijzigingen of aanvullingen daarvan tussen STAHL 
en Contractant komen slechts tot stand na (i) ondertekening van een 
Overeenkomst door beide partijen, (ii) op de wijze zoals omschreven in 
artikel 2.4 van de Inkoopvoorwaarden, (iii) een schriftelijke aanvaarding van 
een offerte door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van STAHL of 
(iv) - in afwijking van het bepaalde in de laatste volzin van het vorige 
artikel 2.1 - een onmiddellijke, onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding 
van een order door een Contractant (v) mondeling indien en voor zover een 
daartoe bevoegde vertegenwoordiger van STAHL die mondelinge 
Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. In de onder (i) en (ii) genoemde 
gevallen worden de inhoud van de Overeenkomst en deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden geacht de voorwaarden en bepalingen van de 
leverantie(s) volledig en juist weer te geven. In het onder (iii) genoemde 
geval worden de inhoud van de offerte, voor zover die offerte door een 
daartoe bevoegde vertegenwoordigen van STAHL schriftelijk is aanvaard, 
en de Algemene Inkoopvoorwaarden geacht de voorwaarden en bepalingen 
van de leverantie tussen partijen volledig en juist weer te geven, in het onder 
(iv) genoemde geval worden de inhoud van de order en de Algemene 

Inkoopvoorwaarden geacht de voorwaarden en bepalingen van de 
leverantie volledig en juist weer te geven en in het onder (v) genoemde geval 
worden de inhoud van de schriftelijke bevestiging en deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden de Overeenkomst tussen partijen volledig en juist te 
weergeven. Dit artikel 2.2 geldt ook voor meerwerk, met dien verstande dat 
een Overeenkomst en wijzigingen of aanvullingen daarop slechts tot stand 
komen respectievelijk bindend zijn indien en voor zover dit meerwerk 
schriftelijk is overeengekomen. 

2.3. Bij raamovereenkomsten komt een Overeenkomst tot stand telkens op het 
moment dat de schriftelijke bevestiging voor het uitvoeren van een gedeelte 
van de opdracht, binnen het kader van de raamovereenkomst, door een 
daartoe bevoegde vertegenwoordiger van STAHL wordt verzonden.  

2.4. Contractant dient een aan hem door STAHL toegezonden Overeenkomst 
ongewijzigd en ondertekend aan STAHL te retourneren binnen drie (3) 
werkdagen na datum van verzending van de Overeenkomst. Indien 
Contractant de Overeenkomst niet binnen de hiervoor genoemde termijn 
retourneert en binnen die termijn niet schriftelijk bezwaar maakt tegen de 
inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de Overeenkomst is 
begonnen, dan wordt de inhoud van de Overeenkomst geacht te zijn 
aanvaard en komt een Overeenkomst tot stand op de condities zoals 
vermeld in de Overeenkomst en onder toepasselijkheid van deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden. 

2.5. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van 
door STAHL ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde 
tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en 
dergelijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst. 

2.6. Wijziging van een Overeenkomst is slechts mogelijk met voorafgaande 
schriftelijke instemming van STAHL en indien de omstandigheden, zoals 
onder meer de planning van STAHL en haar opdrachtgever, dit naar de 
mening van STAHL toelaten. STAHL behoudt zich het recht voor kosten die 
voortvloeien uit op verzoek van Contractant uitgevoerde wijzigingen, 
waaronder begrepen kosten in verband met aanpassingen van de planning 
van de werkzaamheden, in rekening te brengen bij Contractant. 

2.7. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan door twee of meer 
Contractanten, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft STAHL tegenover ieder 
van hen recht op volledige nakoming voor het geheel. 

2.8. Afspraken met of toezeggingen van medewerkers van STAHL binden 
STAHL niet, behoudens voor zover deze afspraken of toezeggingen door de 
daartoe bevoegde rechtsgeldige vertegenwoordiger van STAHL schriftelijk 
zijn bevestigd.  

2.9. Direct na ontvangst van de order van STAHL dient de Contractant deze 
order te controleren op consistentie, volledigheid en juistheid. Voordat de 
Overeenkomst wordt uitgevoerd, dient de Contractant STAHL onverwijld te 
informeren als de Contractant vermoedt of behoort te vermoeden dat de 
order fouten en/of omissies bevat. Dergelijke fouten kunnen door STAHL te 
allen tijde worden gerectificeerd.  

2.10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden eventuele kosten 
verbonden aan het doen van aanbiedingen niet door STAHL vergoed en is 
STAHL, indien onderhandelingen met STAHL eindigen, ongeacht de fase 
waarin die onderhandelingen zich bevinden, nimmer schadevergoeding of 
enige andere vergoeding verschuldigd. 

2.11. De Overeenkomst en deze Algemene Inkoopvoorwaarden vormen de 
gehele inhoud van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen 
alle eerdere mondelinge en schriftelijke regelingen, afspraken en/of 
verklaringen tussen partijen. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in 
de Overeenkomst en deze Algemene Inkoopvoorwaarden, heeft het 
bepaalde in de Overeenkomst voorrang. 

3. Prijzen 

3.1. De in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn vast en bindend, zijn exclusief 
BTW en gelden voor levering Franco (DDP Incoterms 2020) op de door 
STAHL opgegeven plaats. Alle kosten die niet vooraf in de Overeenkomst 
schriftelijk zijn vastgelegd, komen niet voor vergoeding door STAHL in 
aanmerking en omvatten alle kosten  

3.2. De vergoeding van de totale kosten van de te leveren zaken, goederen en/of 
daarmee samenhangende diensten wordt bepaald door een vooraf tussen 
partijen schriftelijk overeengekomen vast bedrag. 

3.3. Kosten ontstaan door meerwerk kan Contractant slechts in rekening brengen 
indien en voor zover STAHL vooraf schriftelijk heeft ingestemd met de 
uitvoering van dit meerwerk. 

3.4. Prijsstijgingen en andere kostenverhogende omstandigheden zijn en blijven 
voor rekening van Contractant, ook na het tot stand komen van de 
Overeenkomst en ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum 
van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering ervan. 

3.5. Valutaverschillen tussen het moment van de aanbieding en het sluiten van 
de Overeenkomst respectievelijk het moment van leveren/factureren hebben 
geen invloed op de prijs. 

4. Levering 

4.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering Franco (DDP, Incoterms 
2020) gelost naast het vervoermiddel op de door STAHL aangewezen 
plaats.  

4.2. Als geen Franco/DDP levering is overeengekomen en Contractant voor het 
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transport zorgdraagt of zorg laat dragen, komt het risico van laden en lossen, 
steeds voor rekening van Contractant.  

4.3. Elke levering gaat vergezeld van een document met de volgende gegevens: 
een omschrijving van de geleverde goederen, de hoeveelheid en/of het 
aantal geleverde goederen, het ordernummer, het land van herkomst, het 
netto/brutogewicht per verpakking en in totaal, het (de) batchnummer(s), het 
douanetariefnummer, de wettelijke voorgeschreven documenten en 
productinformatie (de ‘Material Safety Data Sheets’). 

4.4. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte wordt 
bezorgd en in ontvangst genomen door daartoe bevoegd persoon van 
STAHL door aftekening van de vrachtbrief. 

4.5. (Af-/Op-)levering door Contractant geschiedt op de door STAHL 
aangewezen plaats, stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de 
overeengekomen termijn. Indien STAHL geen leverdatum in de order heeft 
genoemd maar wel een (uiterste) levertijd heeft aangegeven, dan vangt deze 
aan op de dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. 

4.6. De overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode zijn fataal. 
Contractant is door overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode 
van rechtswege in verzuim en aansprakelijk voor alle schade die door 
STAHL wordt geleden als gevolg van overschrijding van de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode. 

4.7. Indien goederen door Contractant op de verkeerde plaats worden bezorgd, 
komen de extra kosten voor levering op de overeengekomen plaats voor 
rekening van Contractant. 

4.8. De zaken en/of goederen zijn eerst vanaf het tijdstip van feitelijke levering 
voor risico van STAHL. 

4.9. Onder uitvoering van de Overeenkomst wordt mede verstaan levering van 
alle eventueel bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende 
documentatie, tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten. 

4.10. Indien door Contractant een model, monster, voorbeeld of specificatie is 
getoond of verstrekt, dienen de zaken, goederen en/of werkzaamheden te 
worden (op-)geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster, 
voorbeeld of de specificatie. De hoedanigheden en eigenschappen van de 
te leveren zaken/goederen/ te verrichten werkzaamheden kunnen in 
beginsel niet van het model, monster, voorbeeld of de specificatie afwijken. 

4.11. Inontvangstneming van de zaken/goederen en/of betaling van 
zaken/goederen of werkzaamheden, houdt geen aanvaarding daarvan in.  

4.12. De vrachtbrief dient bij levering van zaken ondertekend te worden door een 
daartoe bevoegde medewerker van STAHL. De medewerker van STAHL 
tekent de geleverde order af op het aantal geleverde zaken/goederen en 
geeft daarbij de op het eerste gezicht aanwezige gebreken aan. Indien bij 
nadere inspectie blijkt dat de geleverde order, of enig onderdeel van de 
geleverde order, niet is geleverd conform de overeengekomen - 
uitgezonderd de garantiebepalingen zoals hierna in artikel 8 beschreven - 
specificaties zoals bedoeld in dit artikel, is STAHL gerechtigd de gehele dan 
wel een gedeelte van de order af te keuren en de Overeenkomst te 
ontbinden. STAHL stelt Contractant hiervan binnen acht (8) werkdagen 
schriftelijk op de hoogte. Enige hieruit voortkomende schade is voor rekening 
van Contractant. 

4.13. Zodra Contractant weet of behoort te weten dat de (af)levering niet, niet 
tijdig, of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk 
schriftelijk bericht aan STAHL onder vermelding van de omstandigheden die 
de aanleiding van deze niet-nakoming vormen. 

4.14. Onverminderd het bepaalde in artikel 20, heeft STAHL de bevoegdheid om 
bij niet-, niet tijdige of niet volledige nakoming door Contractant van het in 
artikel 4.4 bepaalde, aan Contractant een direct opeisbare boete op te 
leggen tot een maximum van één procent (1%) van de overeengekomen 
prijs van de gehele opdracht, tenzij sprake is van niet-toerekenbare 
tekortkoming, onverminderd het recht van STAHL op vervangende en/of 
aanvullende schadevergoeding. STAHL heeft het recht deze boete en/of 
schadevergoeding met aan Contractant verschuldigde bedragen te 
verrekenen. 

4.15. Onverminderd het bepaalde in artikel 20, overleggen partijen indien zich een 
situatie als bedoeld in artikel 4.13 zich voordoet of, en zo ja, op welke wijze, 
de gerezen situatie alsnog naar genoegen van STAHL kan worden geregeld. 

4.16. Contractant is niet gerechtigd de Overeenkomst in delen na te komen, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

4.17. Indien STAHL Contractant verzoekt de levering uit te stellen, zal Contractant 
voor eigen rekening de zaken/goederen deugdelijk verpakt, afgescheiden en 
herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. 

4.18. Contractant verklaart afstand te doen van zijn recht zijn verplichtingen 
ingevolge de Overeenkomst op te schorten alsmede van zijn retentierecht. 

5. Transport en risico 
5.1. De wijze van transport, verzending en dergelijke wordt, indien geen nadere 

opdracht door STAHL is verstrekt, door Contractant als goed Contractant 
bepaald. De goederen worden verpakt en op de juiste wijze conform 
Europese en internationale regelgeving gemarkeerd. STAHL kan een 
levering weigeren indien de emballage niet voldoet aan de in dit artikel 5.1 
opgenomen voorwaarden.  

5.2. Vervoer van zaken/goederen geschiedt geheel voor risico van Contractant 
tot het moment van ontvangst van de zaken/goederen door STAHL. 
Contractant dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. Overdracht 
vindt plaats door het aftekenen van de vrachtbrief door een daartoe 
bevoegde medewerker van STAHL 

5.3. Eventuele specifieke wensen van STAHL inzake het transport en/of de 
verzending, zullen zonder dat Contractant gerechtigd is een prijsverhoging 
of toeslag aan STAHL in rekening te brengen, steeds worden uitgevoerd. 
Zulks tenzij de bedoelde specifieke wensen onredelijk zijn ten opzichte van 
de aard en de omvang van de bijkomende kosten. 

6. Goedkeuring, toestemming 
Enige door STAHL aan Contractant verleende goedkeuring of (impliciete) 
toestemming ontslaat Contractant niet van zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst, noch wijzigt dit de verantwoordelijkheden van Contractant, 
noch zal zulks afstand van enig recht door STAHL inhouden. 

7. Betaling 

7.1. Betaling geschiedt binnen de termijn genoemd in de Overeenkomst, doch 
ingeval de levering conform artikel 4.17 is uitgesteld, binnen eenzelfde 
termijn na het tijdstip van daadwerkelijke levering, een en ander op 
voorwaarde dat de geleverde zaken en/of de uitgevoerde respectievelijk 
opgeleverde werkzaamheden voldoen aan de specificaties als bedoeld in 
artikel 8. In alle overige gevallen zal betaling plaatsvinden binnen 60 dagen 
na ontvangst van de factuur op het moment als is bepaald in Artikel 7.2 en 
mits de geleverde zaken dan wel de uitgevoerde respectievelijk opgeleverde 
werkzaamheden voldoen aan de specificaties als bedoeld in artikel 8. 

7.2. In geval van uitvoering van werkzaamheden geldt steeds een laatste 
(op)leveringstermijn van vijf procent (5%) van de overeengekomen 
opdrachtsom. 

7.3. Facturen zonder correct inkoopordernummer worden niet in behandeling 
genomen. Contractant is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een 
zogenaamde kredietbeperkingstoeslag. 

7.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal betaling van een factuur als 
bedoeld in 7.1 van dit artikel geschieden door middel van overschrijving van 
het verschuldigde bedrag op een door Contractant aangewezen bank- of 
girorekening. 

7.5. STAHL is te alle tijden gerechtigd, alvorens betaling, waaronder mede 
begrepen vooruitbetaling of termijnbetaling, plaatsvindt, naar haar oordeel 
voldoende zekerheid voor de nakoming van de (resterende) verplichtingen 
van Contractant te verlangen. Bij weigering van Contractant om de 
verlangde zekerheid te stellen, raakt Contractant zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim en heeft STAHL het recht de Overeenkomst te 
ontbinden, onverminderd het recht van STAHL tot vergoeding van schade, 
waaronder kosten en winstderving. 

7.6. STAHL is, onverminderd de (opschortings-)rechten die haar op grond van 
de wet toekomen, te allen tijde gerechtigd tot opschorting als Contractant 
tekortschiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van zijn 
verplichtingen, ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar is.  

7.7. STAHL behoudt zich het recht voor de door Contractant ter zake van het 
project verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffingen, 
waarvoor hij ingevolge de Invorderingswet 1990 ten aanzien van 
ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, aan Contractant te betalen door 
storting op diens G-rekening dan wel in het depot dat de Ontvanger voor 
Contractant houdt.  

7.8. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is STAHL tevens te allen tijde 
gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale 
verzekeringen en loonheffingen in te houden en namens Contractant 
rechtstreeks aan de Ontvanger te voldoen. 

7.9. Betaling door STAHL ontslaat Contractant niet van enige garantie of 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de voorwaarden, de Overeenkomst of de 
wet.  

7.10. Betaling door STAHL houdt op geen afstand van enig recht in. 
7.11. STAHL is te allen tijde gerechtigd het factuurbedrag gedeeltelijk of geheel te 

verrekenen met vorderingen die STAHL heeft op de Contractant en/of aan 
Contractant gelieerde vennootschappen en ondernemingen. STAHL is 
tevens bevoegd vorderingen van Contractant op aan STAHL gelieerde 
vennootschappen en ondernemingen te verrekenen met vorderingen van 
Contractant op STAHL. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van 
Contractant is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en 
onherroepelijk aan STAHL te zijn verleend. 

8. Garanties en vrijwaringen 

8.1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst 
garandeert Contractant voor een periode van vierentwintig (24 maanden) na 
(op--)levering dat de door hem geleverde goederen: 
a. geschikt zijn voor het beoogde doel, zoals dat blijkt of had moeten blijken 

uit de aard van de levering, en dat zij voorts over alle eigenschappen 
beschikken en van een kwaliteit zijn die STAHL in redelijkheid kan 
verwachten; 

b. volledig overeenstemmen met en op hoofdlijnen voldoen aan de vereisten 
zoals neergelegd in de productspecificaties, tekeningen, monsters, orders 
en/of andere vereisten genoemd in de Overeenkomst; 

c. in overeenstemming zijn met de geldende vereisten krachtens de 
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en krachtens de wet- en 
regelgeving van enig ander land alsmede aan de eisen van de binnen de 
branche gehanteerde milieu-,veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals 
deze gelden op het moment van het sluiten en uitvoeren van de 
Overeenkomst. en 

d. van goede kwaliteit zijn, deugdelijk zijn vervaardigd en vrij zijn van 
gebreken, met inbegrip van gebreken in de samenstelling, de productie, 
de assemblage, het ontwerp en de gebruikte materialen en vrij van 
constructie-en fabricagefouten en beantwoorden aan de overeenkomst; 

e. geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. 
8.2. Daarnaast garandeert Contractant dat hij ervoor zorg zal dragen dat bij 

uitvoering van de Overeenkomst door Contractant en door hem 
ingeschakelde (hulp)personen zich zullen gedragen in lijn met de STAHL 
Business Partner Code of Conduct van STAHL, welke hier zijn te 
raadplegen: https://www.stahl.com/corporate-responsibility/procurement 

8.3. Contractant vrijwaart STAHL en zal haar volledig schadeloos stellen ter zake 

https://www.stahl.com/corporate-responsibility/procurement
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van alle schade, kosten of uitgaven, waaronder doch niet uitsluitend redelijke 
kosten voor het inschakelen van adviseurs zoals een advocaat, welke het 
gevolg zijn van en/of verband houden met niet, niet tijdige of niet behoorlijke 
nakoming door Contractant van zijn verplichtingen uit hoofde van en in 
verband met de Overeenkomst.  

8.4. Onverminderd STAHL’s overige aanspraken, zal Contractant alle gebreken 
die de zaken/goederen en/of de uitgevoerde werkzaamheden gedurende de 
garantieperiode vertonen, onverwijld doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen 
naar en in overleg met STAHL herstellen ofwel, zulks ter keuze van STAHL, 
de gebrekkige zaken of (delen van) de uitgevoerde werkzaamheden 
vervangen. Na (op-)levering van de vervangen of herstelde zaken vangt de 
garantieperiode voor die goederen opnieuw aan. STAHL behoudt het recht 
de vernieuwde, vervangende of verbeterde zaken en/of werkzaamheden 
opnieuw te inspecteren. 

8.5. Contractant draagt alle kosten die zijn verbonden aan het herstel van het 
gebrek, of de vervanging van de zaken/goederen en/of de uitgevoerde 
werkzaamheden. Daaronder worden ook begrepen de kosten voor de 
ingebruikstelling van de zaken/goederen na genoemd herstel of vervanging. 
Als de zaken/goederen en/of de werkzaamheden tot een groter project 
behoren, komen ook de kosten voor ingebruikstelling van dat grotere project 
voor rekening van Contractant. 

8.6. Zolang de gebrekkige zaken/goederen en/of werkzaamheden door 

Contractant niet zijn hersteld dan wel vervangen, is STAHL gerechtigd de 
betaling voor deze zaken geheel of gedeeltelijk op te schorten en 
vervangende en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

8.7. Als Contractant niet, niet binnen de gestelde termijn of niet naar 
tevredenheid van STAHL voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 
8.4 dan wel als redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Contractant 
niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg 
dragen, heeft STAHL onverminderd diens overige rechten, het recht herstel 
of vervanging voor rekening van Contractant zelf uit te voeren of door derden 
uit te laten voeren. 

9. Kwaliteit, keuring  
9.1. Keuring, controle en/of beproeving van de zaken/goederen en/of 

werkzaamheden door STAHL of door haar aangewezen personen of 
instanties, kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de uitvoering van de 
Overeenkomst als tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst.  

9.2. Wanneer door Contractant een ISO:9001:2000 certificering of soortgelijke 
certificering is verkregen zal Contractant STAHL voorts toestaan de 
procedures van Contractant op het gebied van kwaliteitsbewaking te 
controleren. Contractant zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om aan de 
betreffende normen te blijven voldoen. 

9.3. De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn voor rekening van 
Contractant. 

9.4. Ongeacht eventuele goedkeuring blijven de zaken/goederen en uitgevoerde 
werkzaamheden voor rekening en risico van Contractant. Inspectie of 
goedkeuring ontslaat Contractant niet van enige garantie of 
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit deze voorwaarden, de 
Overeenkomst of de wet.  

9.5. Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de uitvoering 
van de overeenkomst, een gehele of gedeeltelijke afkeuring plaatsvindt, zal 
STAHL dit aan Contractant schriftelijk (doen) mededelen. 

9.6. In geval van afkeuring van de zaken/goederen en/of werkzaamheden tijdens 
of na de levering en/of na de uitvoering van werkzaamheden blijft het risico 
ten aanzien van de afgekeurde zaken en uitgevoerde werkzaamheden bij 
Contractant.  

10. Geheimhouding 

10.1. Contractant verbindt zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie, van alle (bedrijfs-) informatie en overige gegevens met inbegrip 

van de commerciële en technische gegevens, die op enigerlei wijze te zijner 
kennis is gekomen of gebracht. Contractant zal in het kader van de 
Overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter 
bescherming van de belangen van STAHL, dan wel klanten van STAHL. 

10.2. De in artikel 10.1 genoemde gegevens zullen door Contractant geheim 
worden gehouden jegens derden en niet openbaar worden gemaakt of 
vermenigvuldigd, tenzij na schriftelijke toestemming van STAHL. Als 
Contractant de aan hem verstrekte informatie ter uitvoering van de 
Overeenkomst dient te verstrekken aan zijn medewerkers of voor de 
uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen of andere derden, 
is Contractant verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of deze 
hulpersonen of andere derden zich verenigen met de geheimhoudingsplicht 
uit deze Overeenkomst, alvorens deze kennis nemen van de door STAHL 
ter beschikking gestelde informatie.  

10.3. Het is Contractant niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van STAHL, enige vorm van publiciteit te geven aan de 
uitvoering van de Overeenkomst alsmede hiermee samenhangend direct of 
indirect contact te onderhouden met klanten van STAHL, dan wel klanten 
van Contractant. 

10.4. Bij overtreding van een in dit artikel omschreven verbod, gebod, dan wel 
garantie, verbeurt Contractant ten behoeve van STAHL een direct opeisbare 
boete van EUR 100.000 (één honderdduizend euro) voor elke overtreding 
alsmede EUR 10.000 (tienduizend euro) voor elke dag dat Contractant in 
overtreding is, onverminderd de overige aan STAHL toekomende 
vorderingen, waaronder begrepen het recht op vervangende en aanvullende 
schadevergoeding. 

10.5. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht na het einde van de 
Overeenkomst. 

10.6. Indien met Contractant een separate geheimhoudingsovereenkomst (Non 

Disclosure Agreement) is overeengekomen, vervalt dit artikel 10 en is de 
inhoud van het separate geheimhoudingsovereenkomst van kracht. 

11. Overdracht en uitbesteding 
11.1. Contractant zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de 

Overeenkomst voortvloeien geheel, niet geheel of gedeeltelijk aan derden 
overdragen noch bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van STAHL. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking. 

11.2. Contractant is inzake de uitvoering van zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst niet gerechtigd een ander geheel noch gedeeltelijk voor hem 
in de plaats te stellen of de levering en/of uitvoering van werkzaamheden 
geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(en) uit te besteden zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van STAHL. 

11.3. In geval STAHL toestemming verleent voor het in het eerste en tweede lid 
van dit artikel bepaalde, heeft zij het recht aan de toestemming voorwaarden 
te verbinden. Gehele of gedeeltelijke indeplaatsstelling en/of uitbesteding 
laat de verantwoordelijkheid van Contractant voor de nakoming van zijn 
verplichtingen uit de Overeenkomst onverlet.  

11.4. In spoedeisende gevallen en, daarnaast, indien na overleg met Contractant 
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet, niet tijdig of niet naar 
behoren zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan c.q. zal nakomen, is 
STAHL bevoegd te verlangen dat Contractant uitvoering van de 
Overeenkomst voor zijn rekening en risico, geheel of gedeeltelijk aan (een) 
door STAHL aan te wijzen derde(n) uitbesteedt. Een en ander ontslaat 
Contractant niet van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. 

12. Non-concurrentie  
12.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van STAHL zal 

Contractant zich onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van 
derden doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de opdrachtgever(s) 
van STAHL die verband houden met de Overeenkomst.  

13. Hulpmiddelen  
13.1. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, berekeningen, modellen, mallen, 

matrijzen en gereedschappen, die door STAHL voor de uitvoering van een 
Overeenkomst aan Contractant ter beschikking worden gesteld of die 
Contractant speciaal in het kader van de Overeenkomst met STAHL heeft 
gemaakt of heeft laten maken, blijven of worden onder alle omstandigheden 
eigendom van STAHL, ongeacht of daar al dan niet voor is betaald.  

13.2. Alle hulpmiddelen en alle daarvan vervaardigde kopieën dienen op eerste 
verzoek aan STAHL ter beschikking te worden gesteld dan wel aan STAHL 
te worden geretourneerd.  

13.3. Zolang Contractant de hulpmiddelen onder zich heeft, dient Contractant 
deze te voorzien van een onuitwisbaar kenmerk dat aangeeft dat zij 
eigendom zijn van STAHL. Contractant zal derden die zich op deze 
hulpmiddelen willen verhalen op het eigendomsrecht van STAHL wijzen.  

13.4. Contractant zal de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen slechts gebruiken 
voor het verrichten van leveringen en werkzaamheden ten behoeve van 
STAHL en deze niet aan derden tonen of ten behoeve van derden gebruiken, 
tenzij STAHL hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
Contractant draagt het risico van vermissing of beschadiging en is gehouden 
dit risico voor eigen rekening te verzekeren 

14. Aansprakelijkheid 

14.1. Contractant schiet toerekenbaar tekort jegens STAHL indien de geleverde 
zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden niet voldoen aan de 
overeengekomen kwalificaties en garanties, alsmede indien Contractant bij 
de uitvoering van werkzaamheden handelt op een wijze, die een goed, met 
normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend Contractant had 
kunnen en moeten vermijden en nadat hij door STAHL schriftelijk in gebreke 
is gesteld, de tekortkoming niet binnen de door STAHL gestelde redelijke 
termijn herstelt. 

14.2. Contractant is aansprakelijk voor alle (in)directe schade die door STAHL of 
door derden wordt geleden als gevolg van toerekenbaar tekortschieten of 
onrechtmatig handelen door Contractant, zijn personeel of door degenen die 
door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.  

14.3. Contractant vrijwaart STAHL voor alle aanspraken van derden, tot 
vergoeding van geleden schade, waaronder begrepen opgelegde boetes en 
zal op eerste verzoek van STAHL een schikking treffen met die derden, dan 
wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met STAHL -één en ander ter 
beoordeling door STAHL- verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld. 

14.4. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en hulppersonen van 
STAHL eveneens als derden aangemerkt. 

14.5. Contractant zal zich op eigen kosten tegen de aansprakelijkheid, als bedoeld 
in dit artikel, genoegzaam verzekeren, te weten dat deze verzekering alle 
schade die STAHL lijdt als gevolg van handelingen en nalatigheden van de 
Contractant en/of ingeschakelde derden dekt en verleent STAHL 
desgewenst inzage in de hiertoe gesloten verzekeringspolis. STAHL dient in 
verband met de Overeenkomst als medeverzekerde op de polis van 
Contractant te worden aangemerkt. Verzekering van Contractant ’s 
aansprakelijkheid laat de aansprakelijkheid van Contractant op grond van de 
Overeenkomst of de wet onverlet. 

15. Hardheidsclausule 

15.1. Indien zich een gebeurtenis voordoet buiten de invloedssfeer van STAHL (i) 
waardoor nakoming zijdens STAHL van haar verplichting(en)wordt 
vertraagd, belemmerd of verhinderd en STAHL op het moment van die 
gebeurtenis niet reeds in verzuim was ten aanzien van die verplichting(en), 
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dan wel (ii) die naar het oordeel van STAHL de economische positie van 
STAHL wezenlijk en ingrijpend nadelig beïnvloedt en waardoor de uitvoering 
van de Overeenkomst naar het oordeel van STAHL voor STAHL 
economisch onevenredig zwaar wordt belast (hierna te noemen: een 
‘Omstandigheid’), waaronder, maar niet uitsluitend begrepen: 
a. Ingeval de Overeenkomst kwalificeert als een duurovereenkomst met een 

duur van één jaar of langer;  
b. een wereldwijde Economische Crisis (zoals hierna sub 15.3 gedefinieerd);  
c. een specifieke verstoring in een van STAHL’s belangrijkste 

(afzet)markten; 
d. annulering door de afnemer van STAHL van STAHL’s verkooporder, 

waarvoor de door de Contractant te leveren zaken en/of werkzaamheden 
door STAHL zouden worden aangewend 

e. stakingen, natuurrampen, epidemieën, oorlog, terreur, verstoringen in 
internetconnectiviteit ,energie- en/of watertoevoer; of 

f. een nationaal of internationaal verbod of andere dwingende regelgeving 
of wettelijke beperking door de overheid(en) of autoriteiten die STAHL of 
klanten op de markten van STAHL worden opgelegd en die STAHL geheel 
of gedeeltelijk verhinderen en/of belemmeren om goederen op haar 
markten te verkopen en/of te leveren of die een onevenredig grote 
nadelige invloed hebben op de activiteiten van STAHL; 

is STAHL, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de 
Overeenkomst en/of de wet, gerechtigd te heronderhandelen eis 
Contractant verplicht om zich naar beste vermogen in te spannen om 
overeenstemming te bereiken over wijziging en/of vervanging van de 
voorwaarden van de Overeenkomst. STAHL is gedurende de periode dat 
een Omstandigheid zich voordoet niet aansprakelijk voor schade en/of 
kosten als gevolg van niet, niet tijdige of niet volledige nakoming van haar 
verplichting(en) uit de Overeenkomst. 

15.2. STAHL zal de Contractant onverwijld schriftelijk informeren wanneer een 
Omstandigheid zich voordoet en zal, indien van toepassing, daarbij 
verzoeken om heronderhandeling zoals hiervoor sub 1 bedoeld (hierna te 
noemen: ‘Notificatie’).  

15.3. Onder een wereldwijde economische crisis (hierna te noemen: 
‘Economische Crisis’) wordt begrepen een verwachte daling van in enig 
kalenderjaar van drie procent (3%) of meer van de jaarlijkse totale 
percentuele ‘Real GDP World growth’, gepubliceerd door de World Bank, in 
het kalenderjaar van de Notificatie. De Economische Crisis eindigt indien de 
Real GDP World growth gelijk aan of hoger dan 0% wordt. 

15.4. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin, is STAHL gerechtigd om de 
Overeenkomst te ontbinden indien (i) naar het oordeel van STAHL 
voorzienbaar is dat de Omstandigheid niet binnen een periode van zes (6) 
maanden na Notificatie zal eindigen dan wel indien (ii) STAHL en 
Contractant niet binnen zestig (60) dagen na de Notificatie overeenstemming 
bereiken over de wijziging en/of vervanging van voorwaarden van de 
Overeenkomst. 

16. Opzegging en ontbinding 

16.1. Een Overeenkomst die (mede) de uitvoering van werkzaamheden in het 
kader van opdracht en/of onder-aanneming omvat, is door Contractant niet 
voortijdig opzegbaar, behoudens met voorafgaande schriftelijke instemming 
van STAHL. Contractant is alsdan gehouden de schade voor STAHL als 
gevolg voortijdige beëindiging maximaal te beperken. 

16.2. Indien Contractant tekortschiet in de nakoming van de tussen partijen 
gesloten Overeenkomst door één of meerdere van haar verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit 
voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren na te komen, alsmede in 
geval van (aanvraag van) faillissement of surseance van betaling en in geval 
van stillegging, liquidatie, ontbinding, staking of overname of enige daarmee 
vergelijkbare toestand van de onderneming van Contractant of ( al dan niet 
conservatoire) beslaglegging op (een gedeelte van) haar vermogen, is zij 
van rechtswege in verzuim en heeft STAHL het recht de Overeenkomst 
zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst 
eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan Contractant. In dat geval is STAHL tevens gerechtigd haar 
betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat 
STAHL tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele 
aan STAHL verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van 
STAHL op volledige vergoeding van schade, kosten en rente. 

16.3. Alle vorderingen die STAHL in deze gevallen op Contractant mocht hebben 
of verkrijgen, zullen terstond en ten volle zonder korting of verrekening 
opeisbaar zijn. 

16.4. In geval Contractant in staat van faillissement wordt verklaard, is STAHL 
tevens bevoegd de curator te sommeren binnen redelijke termijn te 
verklaren, of hij bereid is de Overeenkomst gestand te doen, onder 
zekerheidstelling voor de juiste nakoming van de overeenkomst. Indien de 
curator niet binnen de gestelde redelijke termijn verklaart bereid te zijn de 
Overeenkomst gestand te doen, kan de curator zijnerzijds geen nakoming 
van de Overeenkomst meer vorderen. In geval van verlening van surseance 
van betaling aan Contractant is het in dit lid bepaalde van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat voor “de curator” wordt gelezen 
“Contractant en de bewindvoerder”. 

17. Industriële en intellectuele eigendom 

17.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt dan wel verkrijgt STAHL 
uit eigendom, de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van 
intellectuele of industriële eigendom inzake alle krachtens de Overeenkomst 
ontwikkelde en/of geleverde zaken/goederen, diensten, waaronder 
begrepen ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, 

programmatuur en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan. 
Deze zaken, diensten en stukken blijven dan wel worden eigendom van 
STAHL en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming en op straffe van 
verbeurte van een boete aan STAHL ad EUR 100.000 (één honderdduizend 
euro) voor iedere overtreding, niet worden gekopieerd, aan derden getoond, 
gewijzigd, verveelvoudigd of op andere wijze worden gebruikt.  

17.2. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in het eerste lid 
niet overdraagbaar zijn en/of de overdracht of levering om een andere reden 
niet (volledig) heeft kunnen plaatsvinden, zal Contractant zich ertoe 
verbinden om alle noodzakelijke medewerking te verlenen om de beoogde 
overdracht en levering alsnog plaats te laten vinden. 

17.3. Contractant garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, 
van de door haar geleverde zaken/goederen of van de door haar ten 
behoeve van STAHL gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk 
zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, 
auteursrechten of andere rechten van derden. 

17.4. Voor zover mocht blijken dat de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld 
in het eerste lid niet overdraagbaar zijn of de overdracht om een andere 
reden niet heeft kunnen plaatsvinden, verleent Contractant hierbij een 
wereldwijde, exclusieve, sub-licentieerbare en eeuwigdurende licentie c.q. 
gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.  

17.5. Voor zover toegestaan doet Contractant afstand van haar 

persoonlijkheidsrechten zoals onder andere genoemd in artikel 25 lid 1 sub 
a, b en c van de Auteurswet die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit 
de in het eerste lid bedoelde zaken, diensten en stukken, en doet 
Contractant afstand van haar bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 25 lid 4 
van de Auteurswet. 

17.6. Contractant vrijwaart STAHL voorts voor aanspraken, die voortvloeien uit 
enigerlei inbreuk op de in het derde lid bedoelde rechten en zij zal STAHL 
alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk, waaronder 
begrepen de juridische kosten van STAHL als bedoeld in artikel 1019h van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

18. Privacy 

18.1. Indien Contractant bij het uitvoeren van de Overeenkomst 
persoonsgegevens verwerkt, dienen de persoonsgegevens op een 
behoorlijke en zorgvuldige wijze en uitsluitend in overeenstemming met de 
op dat moment geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
gegevensbescherming, waaronder in ieder geval begrepen de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 te worden verwerkt. 

18.2. Contractant zal de in het kader van de Overeenkomst verkregen 
persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden en niet voor andere of 
verdergaande doeleinden verwerken dan redelijkerwijs nodig is ter 
uitvoering van de overeenkomst, tenzij STAHL hiervoor voorafgaand 
schriftelijk toestemming heeft verleend. 

18.3. Als Contractant in strijd handelt met dit artikel en/of de relevante wet- en 
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, 
vrijwaart Contractant STAHL tegen aanspraken van derden ter zake 

19. Toepasselijk recht en geschillen 
19.1. Op de aanbiedingen, offertes, Overeenkomst en alle overeenkomsten die 

daaruit voortvloeien en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht 
met uitzondering van het Weens Koopverdrag, van 1980 (‘Convention on the 
International Sale of Goods 1980’) van toepassing. 

19.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen 
als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met 
de Overeenkomst waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van 
toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of 
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht 
door de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, locatie Breda ingeval de Contractant gevestigd is in een land 
binnen de Europese Unie of in de landen Zwitserland, Noorwegen, IJsland. 
Zulks behoudens voor zover dwingende regels aan deze keuze in de weg 
zouden staan en onverminderd de bevoegdheid van de STAHL om een 
eventueel geschil voor te leggen aan een andere rechtbank.  

19.3. Geschillen tussen STAHL en de Contractant die is gevestigd buiten de 
landen als genoemd in 19.2 zullen worden beslecht door middel van 
arbitrage door de Internationale Kamer van Koophandel (‘ICC’) conform het 
ICC Arbitragereglement zoals dat luidt drie (3) maanden voordat de 
Overeenkomst is gesloten, waarbij geldt dat: 
a. het scheidsgerecht bestaat uit (i) één (1) arbiter in een geschil met een 

financieel belang van maximaal EUR 250.000,- 
(tweehonderdvijftigduizend euro) of (ii) drie (3) arbiters in een geschil 
met een financieel belang van meer dan EUR 250.000,-
(tweehonderdvijftigduizend euro); 

b. de arbiter wordt benoemd door het de ICC ingeval het scheidsgerecht 
ingevolge dit artikel 19.3 bestaat uit één (1) arbiter, doch ingeval het 
scheidsgerecht ingevolge dit artikel 19.3 bestaat uit drie (3) arbiters, 
iedere partij één arbiter zal benoemen en de derde arbiter door de ICC 
zal worden benoemd; 

c. de plaats van arbitrage is ‘s-Hertogenbosch, Nederland;  
d. de arbitrageprocedure zal worden gehouden in de Engelse taal;  
e. het scheidsgerecht beslist overeenkomstig de regels des rechts; en 
f. samenvoeging van de arbitrageprocedure met andere 

arbitrageprocedures, zoals voorzien in artikel 1046 van het 
Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitsluitend 
op verzoek van STAHL toegestaan. 
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(Onder-)aanneming / Opdracht 

20. Verplichtingen Contractant 

20.1. Contractant verklaart in het bezit te zijn van alle certificaten, vergunningen 
en toelatingen, welke wettelijk en (indien van toepassing) volgens in de 
branche geldende voorschriften vereist zijn voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Kopieën hiervan worden op eerste verzoek aan STAHL 
verstrekt.  

20.2. Contractant is verplicht aan alle voorschriften te voldoen van de ARBO wet, 
de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet allocatie arbeidskrachten 
intermediairs (WAADI), de Invorderingswet 1990 ten aanzien van 
ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid, de Wet aanpak 
Schijnconstructies (WAS) en de Wet op de identificatieplicht (WID). 

20.3. Contractant dient:  
a. te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij het betrokken 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), voor zover het 
instituut deze verstrekt. Contractant dient dit inschrijvingsbewijs 
desgevraagd aan STAHL te tonen;  

b. desgevraagd een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan STAHL te 
verstrekken;  

c. ingeval de Contractant vanuit een ander EU-land dan waar STAHL 
gevestigd is werknemers in het kader van de Overeenkomst detacheert: 
voor de aanvang van de werkzaamheden de betreffende werknemers aan 
te melden bij de Inspectie SZW en STAHL een kopie van de melding te 
verstrekken;  

d. STAHL een staat van alle op het project in te zetten werknemers alsmede 
van iedere werknemer eenmalig (alvorens deze aanvangt met zijn 
werkzaamheden) een kopie van een geldig legitimatiebewijs en 
desgevraagd loonstaten te overhandigen;  

e. STAHL een mandagenregister te overhandigen, welke per werknemer van 
Contractant naam, adres, postcode, woonplaats, burger servicenummer, 
geboortedatum en aantal gewerkte uren per datum vermeldt;  

f. alle verplichtingen jegens de door Contractant te werk gestelde 
werknemers strikt na te komen;  

g. alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering 
alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem 
opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO jegens 
werknemers stipt na te leven;  

h. periodiek automatisch een verklaring inzake zijn afdracht van 
loonbelasting en premies te verstrekken, zoals bedoeld in de in het kader 
van de ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijn(en);  

i. desgevraagd weekrapporten op te maken volgens een door STAHL 
goedgekeurd model en deze ingevulde en ondertekende weekrapporten 
wekelijks voor akkoord aan STAHL aan te bieden;  

j. als de ketenaansprakelijkheid van toepassing is, zijn administratie zodanig 
inrichten dat daarin terstond of vrijwel terstond de volgende stukken dan 
wel gegevens kunnen worden teruggevonden:  
 de Overeenkomst of de inhoud daarvan op grond waarvan Contractant 
de door hem aan STAHL geleverde prestatie heeft verricht;  
 de gegevens inzake de nakoming van die Overeenkomst met inbegrip 
van een registratie van de personen die zijn ingezet en van de dagen/uren 
gedurende welke die personen werkzaamheden hebben verricht;  
 de betalingen die in verband met de genoemde Overeenkomst zijn 
gedaan;  

k. STAHL desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn 
administratie;  

l. indien de ketenaansprakelijkheid van toepassing is, te beschikken over de 
originele G-rekening en deze op verzoek van STAHL te tonen, tenzij 
partijen zijn overeengekomen dat STAHL op grond van artikel 7.4 
rechtstreeks in het depot bij de Ontvanger zal storten; 

20.4. Ingeval Contractant (nog) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit 
artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 van deze Algemene inkoopvoorwaarden zal STAHL 
eerst tot betaling gehouden zijn, nadat zij de ontbrekende gegevens heeft 
ontvangen en administratief heeft verwerkt en /of Contractant zijn eventuele 
andere verplichtingen is nagekomen. Contractant vrijwaart STAHL tegen 
enige opgelegde boetes en/of sancties en/of schadeaanspraken (als 
inkomensderving of aanspraken van opdrachtgevers, werknemers en/of 
derden) wegens overtreding van de in artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 van deze 
Algemene inkoopvoorwaarden opgenomen verplichtingen en/of wettelijke 
voorschriften. STAHL heeft verhaal op Contractant voor het gehele bedrag, 
te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door 
STAHL.  

20.5. Indien de Contractant en/of de door hem ingeschakelde derden niet meer 
aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de wet kunnen voldoen, dient 
de Contractant binnen drie werkdagen vanaf de dag dat de 
betalingsonmacht is ontstaan, STAHL daarvan op de hoogte te stellen, bij 
gebreke waarvan de Contractant jegens STAHL van rechtswege in verzuim 
is. STAHL is alsdan gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

20.6. Contractant is verplicht STAHL onverwijld schriftelijk te waarschuwen, indien 
inlichtingen, gegevens, planningen, werkwijzen, instructies en dergelijke, 
verstrekt door of namens STAHL of beslissingen genomen door of namens 
STAHL, fouten bevatten of gebreken vertonen of hij vermoedt dat er sprake 
is van dergelijke fouten of gebreken. Indien Contractant nalaat de in de 

vorige volzin bedoelde schriftelijke mededeling te doen, is hij aansprakelijk 
voor de schadelijke gevolgen van zijn nalaten. 

21. Organisatie van de werkzaamheden, veiligheid, gezondheid en milieu  
21.1. Contractant is verplicht de door STAHL gegeven orders en aanwijzingen, en 

de voorschriften van overheidswege en instructies van overheidsinstanties, 
zoals de Inspectie SZW op te volgen.  

21.2. Contractant draagt er zorg voor dat zijn personeel, alsmede door hem 
ingeschakelde hulppersonen en leveranciers zich houden aan het 
Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)- beleid van STAHL. 

21.3. STAHL heeft de bevoegdheid werknemers van Contractant de toegang tot 
het project te ontzeggen dan wel deze te (laten) verwijderen, bijvoorbeeld 
wegens ongeschiktheid, handelen in strijd met veiligheids-, gezondheids- 
en/of milieuvoorschriften, niet beschikken over de vereiste certificaten en 
vergunningen, ordeverstoring, wangedrag etc., zonder verdere vergoeding 
van de eventuele schade die Contractant als gevolg daarvan lijdt.  

21.4. De werk- en rusttijden op het project en de algemeen of ter plaatse van het 
project erkende, door overheid, of krachtens CAO voorgeschreven rust-, 
feest-, vakantie- of andere vrije dagen, gelden ook voor Contractant en zijn 
personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren op het project. Eventueel 
hieruit voortvloeiende schade voor Contractant zal niet op STAHL verhaald 
kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens indien door staking of andere 
oorzaken bij STAHL, Contractant of bij derden niet van de diensten van 
Contractant gebruik gemaakt kan worden.  

21.5. Contractant dient zijn werknemers te voorzien van de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen en op het (juiste) gebruik daarvan toe te zien. 
Contractant zal er voor zorgdragen dat zijn werknemers kennis hebben 
genomen van ter plaatse geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften en 
deze zullen naleven. Alle hieruit voortvloeiende risico’s en kosten zijn voor 
rekening van Contractant.  

21.6. Ingeval door Contractant verzekeringsplichtig werkmateriaal wordt gebruikt 
bij de uitvoering ter plaatse van het project, is Contractant gehouden, ervoor 
te zorgen dat het door hem ingezette verzekeringsplichtige werkmateriaal 
adequaat voor verkeers- en werkrisico is verzekerd. Met betrekking tot door 
Contractant ingehuurd verzekeringsplichtig werkmaterieel, dient Contractant 
zich ervan te overtuigen dat het voldoet aan de hiervoor genoemde 
verzekeringsplicht.  

21.7. Benodigd goedgekeurd materiaal zoals steigers, hoogwerkers, hijsmiddelen 
en klein materiaal waaronder begrepen handgereedschappen, 
meetmiddelen, rolsteigers, ladders en trapjes etc., worden door de 
Contractant verzorgd en zijn in de totaalprijs inbegrepen. 

21.8. Contractant is verplicht tot het nemen van zodanige maatregelen dat tijdens 
aan- en afvoer van materieel en/of materialen en tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden geen bodemverontreiniging of milieuschade zal 
optreden. Mocht er wel bodemverontreiniging of milieuschade optreden, dan 
verplicht Contractant zich om tot het terstond nemen van passende 
maatregelen en het melden aan STAHL van deze verontreiniging alsmede 
het voor zijn rekening herstellen van de oorspronkelijke situatie.  

21.9. De Contractant is jegens STAHL aansprakelijk voor alle schade als gevolg 
van handelen of nalaten van de Contractant in strijd met het in dit artikel 21 
bepaalde en vrijwaart STAHL voor aanspraken van derden ter zake.  

22. Meerwerk 
22.1. Meerwerk mag uitsluitend na voorafgaande goedkeuring door en na een 

schriftelijke opdracht van een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van 
STAHL worden uitgevoerd. STAHL is slechts gehouden door een bevoegde 
vertegenwoordiger schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen.  

22.2. In geen geval zullen als meerwerk of bijgekomen werk worden beschouwd 
en door STAHL worden betaald: werkzaamheden die redelijkerwijs moeten 
worden aangemerkt als tot de werkzaamheden behorend, teneinde de 
werkzaamheden overeenkomstig de aard en de bedoeling van de opdracht 

en overeenkomstig de aan deugdelijk werk te stellen eisen te kunnen 
opleveren. 

23. Uitvoering door derden, inlening  
23.1. Indien Contractant, na overeenkomstig artikel 11.2 verkregen toestemming 

van STAHL, de uitvoering van de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan 
overdraagt of uitbesteedt aan een derde, dient hij daarvan onverwijld een 
schriftelijke Overeenkomst op te stellen. De voorwaarden van die 
Overeenkomst dienen overeen te stemmen met de tussen STAHL en 
Contractant voor de werkzaamheden gesloten overeenkomst, waarbij 
Contractant en de derde mutatis mutandis de (rechts)positie innemen van 
respectievelijk STAHL en Contractant.  

23.2. Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die Contractant uit 
hoofde van de Overeenkomst jegens STAHL heeft.  

23.3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 20.1, 20.2 en 20.3 is Contractant 
niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde 
arbeidskrachten, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
STAHL. Bij uitbesteding van de werkzaamheden dan wel inlening van 
arbeidskrachten als hierboven bedoeld, is Contractant verplicht de 
administratieve voorschriften uit de toepasselijke wettelijke regelingen ten 
aanzien van inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid na te 
leven. 
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