Voorwaarden van Onderaanneming

Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING
EN ANDERE VOORSCHRIFTEN

1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor
het bouwbedrijf na te komen, tenzij op de werknemers van de onderaannemer een andere CAO van toepassing is.
2. De onderaannemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot
afdracht van premies sociale verzekeringswetten en tot afdracht van
loonheffing, voorzover direct en indirect verband houdend met het aan
hem opgedragen werk, na te komen.
3. De onderaannemer is verplicht op verzoek van de aannemer over te
leggen:
a. zijn BTW-nummer;
b. zijn inschrijfnummer in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel;
c. (voorzover van toepassing) zijn aansluitingsnummer bij de
onderlinge waarborgmaatschappij.
4. Aannemer en onderaannemer zijn over en weer verplicht, op verzoek
van de wederpartij, een vestigingsvergunning, voorzover vereist, te
tonen.
5. De onderaannemer is verplicht op verzoek van de aannemer wekelijks
een mandagenregister terzake van het aan hem opgedragen werk te
verstrekken.Het mandagenregister dient onder meer de namen van
alle door de onderaannemer bij het werk ingeschakelde werknemers,
alsmede een manuren-verantwoording te bevatten.
6. De onderaannemer is verplicht eenmaal per drie maanden de
aannemer een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de
UVI waarbij hij is aangesloten en een verklaring inzake zijn afdracht
van loonheffing.
7. De onderaannemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk
geheel of ten dele aan een ander over te dragen dan na schriftelijke
goedkeuring door de aannemer.
8. De onderaannemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk of
een deel daarvan door een derde in onder-onderaanneming te laten
uitvoeren dan na schriftelijke goedkeuring door de aannemer. De
onderaannemer blijft jegens de aannemer verantwoordelijk voor het
door hem uitbestede werk.
9. Indien de onderaannemer bij de uitvoering van het aan hem
opgedragen werk gebruik wenst te maken van (een) door een derde ter
beschikking gestelde werknemer(s) geeft hij daarvan schriftelijk
kennis aan de aannemer. Wanneer de aannemer tegen gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking gestelde werknemer(s)
bezwaar heeft, deelt hij dat binnen redelijke termijn aan de onderaannemer mede.
10. Bij uitbesteding van het werk of gebruikmaking van (een) door een
derde ter beschikking gestelde werknemer(s) als bedoeld in de twee
voorgaande leden is de onderaannemer verplicht de administratieve
voorschriften ex art. 16b lid 8 respectievelijk art. 16a lid 1 Coördinatiewet Sociale Verzekering na te leven.
11. Het is de onderaannemer verboden om het in de onderaannemingssom begrepen bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing te cederen, te verpanden of, onder welke titel
dan ook, in eigendom over te dragen.

Artikel 2: ORDERS EN AANWIJZINGEN

De onderaannemer is verplicht de door de aannemer gegeven orders en
aanwijzingen op te volgen.

Artikel 3: RECHTSTREEKSE PRIJSAANBIEDING

Het is de onderaannemer niet toegestaan vanaf het totstandkomen
van de overeenkomst van onderaanneming aan de opdrachtgever van
de aannemer prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen
is als een uitbreiding of wijziging van het werk van de aannemer,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer.

Artikel 4: AANVANG VAN HET WERK; UITVOERINGSDUUR

1. De aannemer dient ervoor te zorgen dat de onderaannemer zijn werkzaamheden kan aanvangen op de in de overeenkomst bepaalde dag.
2. Indien het niet mogelijk is dat de onderaannemer op de in de
overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden kan aanvangen,
is de aannemer verplicht de onderaannemer zo vroeg mogelijk,
doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen
is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum te
waarschuwen.
3. Indien de onderaannemer niet in staat is op de in de overeenkomst
bepaalde dag zijn werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht
de aannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of
zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de
overeengekomen aanvangsdatum te waarschuwen.
4. De onderaannemer heeft recht op verlenging van de uitvoeringstermijn c.q. van de opleveringstermijn wanneer door overmacht,
door voor rekening van de aannemer komende omstandigheden, of
door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de
uitvoering, niet van de onderaannemer kan worden gevergd dat het
aan hem opgedragen werk binnen de in de overeenkomst bepaalde
termijn wordt opgeleverd.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer
opgedragen werk wordt vertraagd door voor rekening van de
aannemer komende omstandigheden, dient de daaruit voor de
onderaannemer voortvloeiende schade door de aannemer te worden
vergoed.
6. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer
opgedragen werk wordt vertraagd door voor rekening van de
onderaannemer komende omstandigheden, dient de daaruit voor
de aannemer voortvloeiende schade, niet zijnde schade wegens
overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van de opleveringstermijn, door de onderaannemer te worden vergoed.
7. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van de opleveringstermijn is de onderaannemer aan de aannemer een schadevergoeding wegens te late oplevering verschuldigd van € 200,- per
werkbare werkdag, tenzij een ander bedrag is overeengekomen.
De aldus verschuldigde schadevergoeding kan worden verrekend
met hetgeen de aannemer de onderaannemer verschuldigd is.
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