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Artikel 1 Definities 

In deze overeenkomst worden de navolgende begrippen met een 

hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 

1.1 Algemene Inkoop- en Huurvoorwaarden: de algemene voorwaar-

den die van toepassing zijn op elke opdracht die RAAP verstrekt. 

1.2 Archeologische vondst: een oudheidkundig object van historische 

waarde. 

1.3 Huurtarief: de verschuldigde kosten per overeengekomen tijds-

eenheid voor het ter beschikking stellen van Materieel, inclusief 

bedienend Personeel. 

1.4 Inschrijving: een door Opdrachtnemer schriftelijk gedaan onherroepe-

lijk aanbod in de zin van artikel 6: 217 Burgerlijk Wetboek (BW). 

1.5 Materieel: de door Opdrachtnemer in te zetten hulpmiddelen ten 

behoeve van het verrichten van Diensten. 

1.6 Medewerker(s): werknemer(s) die op basis van een  

(arbeids-)overeenkomst voor RAAP werkzaam is (zijn). 

1.7 Meerwerk: Werkzaamheden die in de oorspronkelijke Opdracht-

verlening niet zijn voorzien. 

1.8 Opdrachtverlening: de schriftelijk vastgelegde en overeengekomen 

eisen en voorwaarden betreffende de te verrichten Werkzaamheden 

en/of huur van Materieel. 

1.9 Personeel: de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde 

medewerkers voor de uitvoering van de overeengekomen Werk-

zaamheden. 

1.10 Projectprijs: de door partijen overeengekomen vaste prijs voor de 

in de Opdrachtverlening beschreven Werkzaamheden en/of de 

huur van Materieel. 

1.11 Tarief: de prijs voor het ter beschikking stellen van Personeel per 

overeengekomen tijdseenheid 

1.12 Uitnodiging: een schriftelijk verzoek van RAAP aan Opdrachtne-

mer om een Inschrijving uit te brengen. 

1.13 Werkdagen: kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen 

erkende feestdagen en de dagen waarop RAAP volgens beslis-

sing van de leiding collectief gesloten is. 

1.14 Werkzaamheden: de door Opdrachtnemer te verrichten werk-

zaamheden en/of te verrichten diensten als omschreven in de 

Opdrachtverlening en de eventueel daarbij behorende bijlage(n). 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Inkoop- en Huurvoorwaarden zijn van toepassing op 

alle Opdrachtverleningen met betrekking tot het uitvoeren van Werk-

zaamheden door Opdrachtnemer en/of de huur van Materieel. 

2.2 Afwijking van deze Algemene Inkoop- en Huurvoorwaarden is 

slechts geldig indien en voor zover schriftelijk tussen partijen is 

overeengekomen, dan wel indien RAAP in het kader van een Uitno-

diging te kennen heeft gegeven tot (gedeeltelijke) afwijking van de-

ze Algemene Inkoop- en Huurvoorwaarden over te (zullen) gaan. 

2.3 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder tussen partijen 

overeengekomen voorwaarden boven deze Algemene Inkoop- en 

Huurvoorwaarden. 

2.4 In het geval van str i jdigheden tussen de inhoud van de Uitno-

diging en de inhoud van de bij lagen is de prioriteitstel l ing als 

volgt: 1. Opdrachtverlening, 2. eventuele aanvullende afspra-

ken tussen Parti jen, 3. Algemene Inkoop- en Huurvoorwaar-

den en 4. de Inschri jving. 

 

 

Artikel 3 Uitnodiging en Opdrachtverlening 

3.1 Een Uitnodiging en een Inschrijving zijn rechtsgeldig wanneer zij 

schriftelijk zijn gedaan. 

3.2 Een Inschrijving is onherroepelijk gedurende een periode van 

tenminste zes maanden nadat de Inschrijving RAAP heeft bereikt. 

3.3 Een Inschrijving is steeds deugdelijk gespecificeerd en heeft 

expliciet betrekking op de in de Uitnodiging beschreven Werk-

zaamheden en/of huur van Materieel. 

3.4 Er is sprake van een rechtsgeldige Opdrachtverlening nadat de 

daartoe bevoegde Medewerker deze met een handtekening heeft 

bekrachtigd. Zonder een rechtsgeldige bekrachtiging vinden er 

geen betalingen plaats. 

Artikel 4 Aanvang Werkzaamheden en Huur 

4.1 In de Uitnodiging is het voorlopige tijdstip vermeld waarop de Werk-

zaamheden aanvangen en/of de huurperiode van het Materieel. 

4.2 Zodra RAAP door haar opdrachtgever is geïnformeerd over het 

definitieve tijdstip dat feitelijk met de Werkzaamheden kan wor-

den begonnen, zal RAAP Opdrachtnemer ter stond daarvan op de 

hoogte stellen. 

4.3 De verantwoordelijke Medewerker van RAAP stelt de werktijden 

vast en Opdrachtnemer en zijn Personeel conformeren zich aan 

deze werktijden. 

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtnemer 

5.1 Opdrachtnemer en zijn Personeel zullen de Werkzaamheden 

zorgvuldig en conform de voorwaarden als neergelegd in de Op-

drachtverlening, de eventueel daarbij behorende bijlage(n) en de-

ze Algemene Inkoop- en Huurvoorwaarden uitvoeren. 

5.2 Personeel zal tijdig aanwezig zijn, opdat op de afgesproken 

werktijd feitelijk met de overeengekomen Werkzaamheden kan 

worden begonnen en/of het Materieel bedrijfsvaardig is. 

5.3 Opdrachtnemer zal te allen tijde tijdens het verrichten van de Werk-

zaamheden de instructies opvolgen van Medewerkers van RAAP. 

5.4 Opdrachtnemer zal RAAP ter stond informeren indien zich bijzon-

dere omstandigheden voordoen, die een bedreiging (scha-

de/verlies) kunnen vormen voor de Archeologische vondst. 

5.5 Opdrachtnemer staat ervoor in dat zijn Personeel en derden die 

hij bij de uitvoering van de Werkzaamheden inschakelt of derden 

die belast zijn met de bediening van het Materieel zijn gehouden 

aan de door RAAP vastgestelde en aan Opdrachtnemer bekend 

gemaakte instructies of regelingen. 

Artikel 6 Wijzigingen 

6.1 RAAP is te allen tijde bevoegd in overleg met Opdrachtnemer de 

omvang, de duur van de huurperiode en/of de hoedanigheid van het 

te huren Materieel en of te verrichten Werkzaamheden te wijzigen.  

6.2 Indien een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevol-

gen heeft voor de overeengekomen Projectprijs en/of het over-

eengekomen tijdstip van afronding van de Werkzaamheden of de 

huurperiode, is Opdrachtnemer verplicht, alvorens aan de wijzi-

ging gevolg te geven, RAAP hieromtrent zo spoedig mogelijk, ui-

terlijk binnen acht Werkdagen na de kennisgeving van de ver-

langde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen 

voor de Projectprijs en/of levertijd naar het oordeel van RAAP on-

redelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. 
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Artikel 7 Projectprijs, Huurtarieven en Tarieven 

7.1 Projectprijs, Huurtarieven en Tarieven zijn exclusief BTW ver-

meld. 

7.2 Indien partijen een Projectprijs zijn overeengekomen is daarin 

begrepen de ter beschikkingstelling van Personeel en Materi-

eel. In de Projectprijs is voorts inbegrepen brandstofkosten, 

verzekeringspremies, belastingen, (sociale) premies, reistijd, 

voorrij-, reis- en verblijfkosten, administratie- en secretariaats-

kosten, alsmede overige kosten die aan de uitvoering van de 

Opdrachtverlening zijn verbonden, tenzij in de Uitnodiging an-

ders is vermeld of Partijen hebben hierover nadere afspraken 

gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd. 

7.3 Tarieven zijn inclusief verzekeringen, belastingen, (sociale) 

premies, reistijd, voorrij-, reis- en verblijfkosten, administratie- en 

secretariaatskosten. 

7.4 Huurtarieven voor Materieel zijn inclusief verzekeringen, brand-

stof, onderhoudsmiddelen, belastingen, administratie- en secreta-

riaatskosten, alsmede de transportkosten van het Materieel. In 

het geval Opdrachtnemer voor Materieel Personeel ter beschik-

king stelt, zijn deze kosten in het Huurtarief inbegrepen, alsmede 

(sociale) premies, reistijd, voorrij-, reis- en verblijfkosten. Partijen 

kunnen zonodig afzonderlijke afspraken maken over de inzet van 

het Materieel. 

7.5 Projectprijs, Huurtarieven en Tarieven zijn gedurende de periode 

van de overeengekomen Opdrachtverlening vast, tenzij er rede-

nen zijn voor een tussentijdse wijziging. Een wijziging van de Pro-

jectprijs, het Huurtarief en/of de Tarieven kan slechts plaatsvin-

den indien partijen daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben 

ingestemd. 

7.6 In het geval van Meerwerk, dat door RAAP vooraf schriftelijk is 

geaccordeerd, vindt de vergoeding van het Meerwerk plaats op 

basis van de in de Inschrijving vermelde Tarieven en/of Huurta-

rieven of door middel van een aanvullende Opdrachtverlening. 

Meerwerk wordt alleen vergoed, indien daarvoor een schriftelijke 

opdracht door RAAP is verstrekt. 

7.7 Toeslagen voor kredietbeperking en andere toeslagen, die niet 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, worden niet be-

taald. 

Artikel 8 Facturering en Betaling 

8.1 De verschuldigde Projectprijs, Huurtarieven of Tarieven zal/zullen 

na het beëindigen van de Werkzaamheden en/of de huur van het 

Materieel worden gefactureerd, tenzij Partijen anders zijn over-

eengekomen. 

8.2 Ter verkrijging van betaling dient factuur onder verwijzing naar 

het kenmerk als omschreven in Opdrachtverlening met vermel-

ding van de datum bij het hoofdkantoor van RAAP te worden in-

gediend.  

8.3 Betaling van de verschuldigde Projectprijs, Tarief en/Huurtarief 

vindt plaats uiterlijk op de 30e kalenderdag na ontvangst van de 

desbetreffende factuur door RAAP, tenzij partijen anders zijn 

overeengekomen. 

8.4 Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door RAAP of 

niet-betaling door RAAP van (een) fact(u)ur(en) op grond van 

vermoede inhoudelijke onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van 

ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft Op-

drachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten of te 

beëindigen. 

8.5 Indien de ‘verleggingsregeling BTW’ op de overeenkomst van 

toepassing is, zal Opdrachtnemer dit op iedere factuur vermel-

den. 

 

Artikel 9 Garanties 

9.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrich-

ten Werkzaamheden zullen voldoen aan de in de Opdrachtverle-

ning vastgelegde eisen. 

9.2 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrich-

ten Werkzaamheden op vakbekwame wijze worden uitgevoerd. 

9.3 Indien RAAP constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeel-

telijk) voldoet aan hetgeen Opdrachtnemer conform de leden 1 en 

2 van dit artikel heeft gegarandeerd, is Opdrachtnemer in ver-

zuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming 

hem niet kan worden toegerekend. 

Artikel 10 Personeel 

10.1 Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van werkzaamheden be-

trouwbaar en bekwaam Personeel inzetten, dat voldoet en blijft 

voldoen aan door RAAP gestelde eisen. 

10.2 Indien naar het oordeel van RAAP sprake is van onvoldoende 

gekwalificeerd personeel of het personeel handelingen verricht 

die de belangen van RAAP (kunnen) schaden, is RAAP bevoegd 

de verwijdering van dit personeelslid of derde te gelasten en is 

Opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging, zonder daar-

voor extra kosten in rekening te brengen. 

10.3 Het bepaalde in de vorige leden is onverkort van toepassing op 

de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 

10.4 Opdrachtnemer verplicht zich jegens RAAP zijn wettelijke plichten 

tot afdracht en/of heffing van omzetbelasting en loonheffingen na 

te komen. Voorts is Opdrachtnemer verplicht de van toepassing 

zijnde CAO na te leven. Opdrachtnemer vrijwaart RAAP voor alle 

aanspraken dienaangaande. 

10.5 Indien vereist, dient het Personeel over een VCA-diploma en/of 

een EHBO-diploma te beschikken. 

10.6 Personeel dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebe-

wijs. 

10.7 Indien van toepassing dient Opdrachtnemer een geldige VAR-

verklaring of een werkgeversverklaring te verstrekken. 

10.8 Opdrachtnemer is bekend met de Wet Arbeid Vreemdelingen 

(WAV) en zal overeenkomstig handelen. De aan de niet-naleving 

verbonden gevolgen zijn voor rekening van Opdrachtnemer.  

Artikel 11 Materieel 

11.1 Het in te zetten Materieel voldoet en blijft voldoen aan het doel 

van de Opdrachtverlening waarvoor het Materieel is bestemd. 

11.2 Het Materieel voldoet en blijft voldoen aan de wettelijke voor-

schriften en in het bijzonder op het gebied van veiligheid, ge-

zondheid (Arbo) en milieu, als mede aan de eisen als neergelegd 

in de Opdrachtverlening. 

11.3 Voor zover er geen vrijstelling is dient het Materieel (voertuigen) 

aan de voorschriften te voldoen als bedoeld in richtlijn 

2009/31/EG (Pb L120/5 van 15 mei 2009). 

11.4 Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat het Materieel 

zodanig wordt opgeborgen en/of afgesloten, dat onbevoegden 

er geen toegang toe hebben en/of er geen gebruik van kunnen 

maken. 

11.5 Het Personeel dat het Materieel bedient dient vakbekwaam te zijn 

en voor zover dat is vereist over de benodigde diploma’s te be-

schikken. 

Artikel 12 Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

12.1 Opdrachtnemer, zijn Personeel en de door hem ingeschakelde 

derden zijn gehouden te allen tijde wettelijke voorschriften op het 

gebeid van veiligheid, gezondheid en milieu in acht te nemen. 

12.2 Eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en milieu van RAAP dienen te worden op-

gevolgd. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen 

zal op aanvraag worden verstrekt. 
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Artikel 13 Geheimhouding 

13.1 Het is Opdrachtnemer, zijn Personeel en door hem ingeschakelde 

derden, niet toegestaan enige informatie betreffende projecten 

en/of de Werkzaamheden aan derden te verstrekken. 

13.2 In het voorkomende geval kan RAAP verlangen dat Opdrachtne-

mer, diens Personeel en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde 

derden een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. 

13.3 Het is Opdrachtnemer, diens Personeel en de door hem inge-

schakelde derden, niet toegestaan foto’s of andere vormen van 

beeldmateriaal te maken van opgravingen en/of Archeologische 

vondsten, tenzij dit expliciet is overeengekomen. 

13.4 Opdrachtnemer zal niet zonder schriftelijke toestemming van 

RAAP in publicaties of reclame-uitingen melding maken van pro-

jecten en Werkzaamheden waarvoor opdrachtnemer door RAAP 

is ingeschakeld. 

Artikel 14 Intellectuele eigendom en overige rechten 

14.1 Opdrachtnemer draagt de auteursrechten en alle overige intellec-

tuele eigendomsrechten van foto’s, kaarten, rapporten en/of an-

dere documenten die in het kader van de Opdrachtverlening zijn 

vervaardigd aan RAAP over.  

14.2 Voor zover mogelijk doet Opdrachtnemer bij en met de Opdracht-

verlening afstand van zijn rechten uit hoofde van art. 25 Auteurs-

wet ten aanzien van de in de Opdrachtverlening genoemde pro-

ducten. Opdrachtnemer garandeert dat hij het door hem inge-

schakelde Personeel of derden bij schriftelijke verklaring afstand 

heeft laten doen van hun rechten uit hoofde van art. 25 Auteurs-

wet ten aanzien van de door hen ontwikkelde werken. 

14.3 Opdrachtnemer garandeert dat de door hem geleverde en ver-

strekte foto’s, kaarten, rapporten en/of andere documenten geen 

inbreuk maken op enig geldend recht van intellectuele en/of indu-

striële eigendom van derden en het gebruik ervan ook anderszins 

niet onrechtmatig is jegens derden. Zij vrijwaart RAAP voor aan-

spraken van derden ter zake. 

14.4 Indien tussen partijen verschil van mening ontstaat over de ei-

gendom van materialen, foto’s, kaarten, tekeningen, rapporten of 

andere documenten respectievelijk het intellectueel (eigendoms-) 

recht daarvan, wordt ervan uitgegaan dat de eigendom bij RAAP 

rust tot het tegenbewijs is geleverd door Opdrachtnemer. 

Artikel 15 Overdracht van rechten en verplichtingen 

15.1 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en de verplichtingen 

uit deze Opdrachtverlening aan een derde over te dragen, tenzij 

RAAP uitdrukkelijk schriftelijk toestemming daarvoor heeft gege-

ven. Aan deze overdracht kan RAAP voorwaarden verbinden. 

15.2 De door RAAP gegeven toestemming laat onverlet de verant-

woordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de 

nakoming van de krachtens deze overeenkomst op hem rustende 

verplichtingen en de krachtens de belasting en sociale verzeke-

ringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen. 

15.3 Opdrachtnemer is gerechtigd het uit hoofde van deze Opdracht-

verlening voortvloeiende recht op betaling geheel of gedeeltelijk 

aan een derde over te dragen, mits Opdrachtnemer hiervan aan 

RAAP terstond schriftelijk mededeling doet, onder volledige 

handhaving van de rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer. 

Artikel 16 Fusie en overname 

16.1 In het geval er sprake is van een fusie of een overname van de 

onderneming van Opdrachtnemer, dient Opdrachtnemer RAAP 

daarvan zo vroeg mogelijk, met in achtneming van het bepaalde 

in de Wet op het financieel toezicht (Wft), op de hoogte te stellen. 

16.2 RAAP zal de in het vorige lid bedoelde informatie als strikt ver-

trouwelijk beschouwen voor zover de Wet op het financieel toe-

zicht of enige andere wettelijke regelgeving dat voorschrijft. 

16.3 Indien er een fusie of overname plaatsvindt, heeft RAAP de 

bevoegdheid de Opdrachtverlening ter stond te ontbinden. 

 

 

16.4 Indien RAAP met de fusie of overname akkoord gaat, is de 

rechtsopvolger van Opdrachtnemer onvoorwaardelijk gehouden 

aan de voorwaarden van de Opdrachtverlening en andere schrif-

telijk vastgelegde afspraken. RAAP kan in het geval van fusie of 

overname aanvullende voorwaarden stellen met betrekking tot de 

uitvoering van de Opdrachtverlening. 

Artikel 17 Ketenaansprakelijkheid 

17.1 Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid op de Overeenkomst van 

toepassing is, dient Opdrachtnemer aan alle uit deze wet voort-

vloeiende verplichtingen te voldoen.  

17.2 RAAP heeft de bevoegdheid om in door haar bepaalde gevallen 

dat deel van de prijs dat betrekking heeft op loonbelasting en 

premies niet aan Opdrachtnemer te betalen, maar te voldoen via 

een G-rekening dan wel rechtstreeks aan de fiscus. 

Artikel 18 Schade aan kabels, buizen en leidingen  

18.1 Ter voorkoming van schade aan kabels, buizen en leidingen is Op-

drachtnemer in het geval van graaf- en/of boorwerkzaamheden ver-

plicht bij het kadaster een KLIC-melding te doen. Deze verplichting 

vervalt indien expliciet is afgesproken dat RAAP zelf een KLIC-

melding doet. 

18.2 Het is Opdrachtnemer bekend dat de KLIC-melding niet in alle 

gevallen de juiste positie van kabels, buizen en leidingen weer-

geeft. Bij het verrichten van de werkzaamheden dient Opdracht-

nemer daar rekening mee te houden en passende voorzorgsmaat-

regelen te treffen om schade te voorkomen. 

18.3 De Opdrachtnemer is verplicht eventuele aanwijzingen gegeven 

door beheerder/eigenaar van kabels, buizen en leidingen op te 

volgen. 

18.4 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade aan kabels en 

leidingen. 

Artikel 19 Aansprakelijkheid  

19.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade door een fout, 

als bedoeld in artikel 6:170 burgerlijk wetboek, van Opdrachtne-

mer, zijn Personeel, het Materieel of door hem ingezette derden 

toegebracht aan RAAP, haar Medewerkers of aan derden. 

19.2 Opdrachtnemer staat in voor de juistheid van adviezen en is 

aansprakelijk voor alle schade die voortvloeien uit onjuiste advie-

zen. 

19.3 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door haar 

toedoen wordt toegebracht aan Archeologische vondst(en) of het 

verlies daarvan.  

19.4 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die RAAP on-

dervindt door stilstand en/of niet goed functioneren van door 

RAAP gehuurd Materieel. 

19.5 RAAP is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van Materi-

eel, gereedschappen en materialen van Opdrachtnemer, tenzij er 

sprake is van grove schuld of opzet. 

Artikel 20 Verzekeringen 

20.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich 

afdoende verzekerd houdt voor de uitvoering van de Opdrachtver-

lening voor bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijk-

heid. 

20.2 Partijen kunnen nadere afspraken maken over de hoogte van de 

verzekeringsdekking. 

20.3 In de Opdrachtverlening kunnen voorwaarden worden opgenomen 

voor aanvullende verzekeringen.  

20.4 Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van RAAP onverwijld een 

gewaarmerkt afschrift van zijn verzekeringspolis en de bewijzen 

van premiebetaling van genoemde verzekeringen. 

20.5 Opdrachtnemer beëindigt of wijzigt de verzekeringsvoorwaarden 

dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan niet zonder 

schriftelijke toestemming van RAAP. 
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Artikel 21 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 

21.1 In geval van niet toerekenbare niet-nakoming wordt de nakoming 

door de betrokken partijen van de uit de Opdrachtverlening voort-

vloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor 

de duur van zodanige niet toerekenbare niet-nakoming, zonder 

dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake 

zijn gehouden. 

21.2 Onder niet toerekenbare niet-nakoming wordt met name niet 

gerekend: 

• defecten aan Materieel; 

• het niet (tijdig) kunnen beschikken over het Materieel, verlate 

aanlevering van onderdelen, ongeschiktheid van onderdelen 

en/of ontbreken van onderdelen; 

• onbekwaam Personeel; 

• stakingen van personeel van Opdrachtnemer, diens onderaan-

nemers of door hem ingeschakelde partijen; 

• gebrek aan Personeel van Opdrachtnemer, diens onderaanne-

mers of door hem ingeschakelde derden;  

• ziekte van het Personeel van Opdrachtnemer, diens onderaan-

nemers of door hem ingeschakelde partijen. 

21.3 Van een geval van niet toerekenbare niet-nakoming zal, onder over-

legging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij 

mededeling worden gedaan. Deze mededeling dient terstond na con-

statering van de niet toerekenbare niet-nakoming te worden gedaan. 

Artikel 22 Ontbinding en opzegging 

22.1 Onverminderd andere rechten is RAAP gerechtigd de Opdracht-

verlening/overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke 

ingang op te zeggen dan wel te ontbinden dan wel de (verdere) 

uitvoering van de Werkzaamheden en/of huur van Materieel op te 

schorten indien: 

a. Opdrachtnemer in verzuim is; 

b.  Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van 

faillissement komt te verkeren; 

c.  Opdrachtnemer surseance van betaling aanvraagt of aan hem, 

al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; 

d.  op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtne-

mer beslag wordt gelegd, ofwel zijn onderneming wordt opge-

heven; 

e.  door Opdrachtnemer en/of één of meer van zijn leidinggeven-

den, vertegenwoordigers, ondergeschikten en/of niet-

ondergeschikten enig voordeel in welke vorm dan ook is toe-

gezegd, aangeboden of verschaft aan bestuurders, vertegen-

woordigers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten van 

RAAP; 

f.  een rechterlijke uitspraak of wettelijke regeling RAAP verbiedt 

uitvoering te geven aan de Opdrachtverlening/overeenkomst; 

g.  Opdrachtnemer niet langer bereid of in staat moet worden ge-

acht de verplichtingen uit de Opdrachtverlening/overeenkomst 

na te komen; 

h.  indien de situatie van overmacht, als bedoeld in artikel 21 lan-

ger heeft geduurd dan vijf Werkdagen. 

22.2 In het geval de opdracht (overeenkomst) tussen RAAP en haar 

opdrachtgever beëindigd wordt zal RAAP aan Opdrachtnemer de 

door hem verrichte Werkzaamheden vergoeden en in het voorko-

mende geval de kosten die rechtstreeks verband houden met de 

te verrichte werkzaamheden. Opdrachtnemer kan geen aanspraak 

maken op enige vorm van schadevergoeding. 

22.3 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de Opdrachtverlening tussen-

tijds te beëindigen, tenzij RAAP in verzuim is. 

22.4 Indien de in het vorige lid bedoelde situatie zich voordoet, is 

Opdrachtnemer pas bevoegd de Opdrachtverlening te ontbinden 

of de nakoming daarvan op te schorten wanneer deze ontbinding 

of opschorting onder vermelding van gronden is aangekondigd in 

een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan RAAP 

(hoofdkantoor) waarbij RAAP in gebreke wordt gesteld en waarin 

aan RAAP een redelijke hersteltermijn van minimaal veertien ka-

lenderdagen is gegund. 

 

 

22.5 In geval van onmiddellijke beëindiging, als bedoeld in het tweede 

lid, is Opdrachtnemer jegens RAAP verplicht tot vergoeding van 

de schade die door de beëindiging mocht zijn ontstaan. Hieronder 

wordt tevens verstaan het verschil tussen de met RAAP overeen-

gekomen prijs en de kosten aan het doen uitvoeren van de over-

eengekomen werkzaamheden door derden, gedurende een perio-

de van maximaal drie maanden, te tellen vanaf het moment van 

beëindiging van deze Opdrachtverlening. 

22.6 In het geval dat Partijen in onderling overleg besluiten de Op-

drachtverlening tussentijds te beëindigen, komen alleen de wer-

kelijk gemaakte kosten voor verrekening in aanmerking. Partijen 

zien af van enige vorm van schadevergoeding. 

Artikel 23 Geschillen 

23.1 Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoe-

ring van de overeenkomst of van nadere overeenkomsten die 

daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake 

van of in verband met de overeenkomst of nadere overeenkomst, 

hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal ter beslech-

ting aan de rechter te Amsterdam worden voorgelegd. RAAP en 

Opdrachtnemer zullen echter niet eerder een beroep op de rech-

ter doen dan nadat zij zich naar het oordeel van RAAP tot het ui-

terste hebben ingespannen om dit geschil in onderling overleg te 

beslechten.  

23.2 Partijen kunnen overeenkomen dat een geschil, als in het voor-

gaande lid bedoeld, wordt onderworpen aan arbitrage volgens 

een op te maken akte van compromis of dat daarover een bin-

dend advies wordt gevraagd.  

23.3 Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks in een 

aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar maakt. 

Artikel 24 Algemeen 

24.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

24.2 De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdracht-

nemer dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn 

niet van toepassing. 

24.3 Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan 

elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats of elektronisch met 

een schriftelijke bevestiging. 

24.4 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben 

geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door partijen zijn be-

vestigd. 

24.5 Het nalaten door één van de partijen om binnen een in de Op-

drachtverlening genoemde termijn nakoming van enige bepaling 

te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet 

aan, tenzij de betreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de 

niet-nakoming akkoord is gegaan. 

24.6 Partijen verplichten zich nu voor als dan met elkaar in overleg 

te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige 

of niet rechtsgeldige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk de 

strekking van de nietige of de niet rechtsgeldige bepalingen be-

houden blijft. 
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