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DEFINITIES 

 

RWE         elke rechtspersoon behorende tot of gelieerd aan de 

groep van RWE Generation vennootschappen in 

Nederland en die de overeenkomst aangaat. 

  
Leverancier de verkoper, leverancier, aannemer of opdrachtnemer 

waarmee RWE een Overeenkomst sluit. 

 

Werkzaamheden alle werkzaamheden anders dan krachtens arbeids- 

of Diensten  overeenkomst, in opdracht van RWE verricht en al dan 

niet verband houdende met de levering van zaken. 
 

Overeenkomst  iedere rechtsbetrekking waarop deze inkoopvoorwaarden 

ingevolge artikel 2 van toepassing kunnen zijn. 

 

Leverantie  het geheel van de door de Leverancier te verrichten 

prestaties volgens de Overeenkomst. 
 

Levering  de levering van de prestaties volgens de Overeenkomst 

op de overeengekomen plaats(en) van levering aan 

RWE, voorzover de door de Leverancier te verrichten 

prestaties volgens de Overeenkomst uitsluitend de 

levering van zaken met eventuele bijbehorende 
documenten omvat. 

 

Oplevering  de oplevering van de prestaties volgens de 

Overeenkomst aan RWE blijkend uit een schriftelijke 

acceptatie door RWE, voorzover de door de Leverancier 

te verrichten prestaties de levering van Werkzaamheden 
of Diensten al dan niet tezamen met de levering van 

zaken omvat. 

 

 

ARTIKEL 2   TOEPASSELIJKHEID  

 
2.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, 

aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij RWE optreedt als 

aanvragende/kopende partij. 

 

2.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen plaatsvinden indien 

uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. 
 

 

ARTIKEL  3  AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING VAN 

OVEREENKOMSTEN 

 

3.1 Op een aanvraag van RWE volgt een aanbieding van de 
Leverancier, welke een geldigheidsduur heeft van tenminste 90 

dagen na ontvangst door RWE. 

 

3.2 Indien een schriftelijke opdracht – conform de aanbieding - volgt op 

een aanbieding van Leverancier komt de Overeenkomst tot stand 

op het moment dat RWE die opdracht aan Leverancier verzendt. 
 

3.3  Bij de uitvoering van raamovereenkomsten komt een 

Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat RWE een (deel) 

opdracht binnen het kader van de raamovereenkomst verzendt. 

 
3.4 Door RWE voor de uitvoering van de Overeenkomst (ook 

voorafgaande aan het aangaan ervan) ter beschikking gestelde of 

door RWE goedgekeurde bestekken, tekeningen, modellen, 

specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, 

onverschillig op welke wijze belichaamd, maken, voor zover niet in 

strijd met het gestelde in de Overeenkomst, deel uit van de 
Overeenkomst. 

 

3.5 RWE heeft het recht in haar aanvaarding wijzigingen en 

aanvullingen op de aanbieding aan te brengen. Indien deze 

wijzigingen en aanvullingen niet van ondergeschikt belang zijn, 

komt de Overeenkomst tot stand op het moment waarop RWE 
schriftelijke bevestiging van de opdracht ontvangt, overeenkomstig 

de door RWE aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, dan wel op 

het moment dat Leverancier feitelijk begint met de uitvoering van 

de Overeenkomst. 

 

3.6 Indien en voor zover documenten als bedoeld in de leden 1 tot en 
met 5 van dit artikel langs elektronische weg (Electronic Data 

Interchange: elektronisch dataverkeer) worden verzonden, zal 

onverwijld tevens een schriftelijke bevestiging worden verstuurd. 

 
ARTIKEL 4  PRIJZEN  

 

4.1 De overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast en luiden voor 
zover niet anders overeengekomen in Euro’s exclusief BTW.  

 

4.2  De prijzen gelden voor levering DDP opgegeven plaats van levering, 

exclusief omzetbelasting, volgens de Incoterms 2010. 

 

4.3 De voor Diensten overeengekomen vergoedingen omvatten alle 

door de Leverancier voor een deskundige uitvoering ervan te maken 

kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten van de 

Leverancier alsmede die van de door de Leverancier met de 

uitvoering en het toezicht daarop belaste personen, kosten van 

verzekering, kosten van de in artikel 17 bedoelde uitrusting, 
bijkomende kosten zoals die van keuringen, gereedschappen en 

apparatuur, alsmede de ter zake van de uitvoering door de 

Leverancier verschuldigde belastingen en premies, met uitzondering 

van de omzetbelasting. 

 

4. 4 Indien uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de prijs zal worden 
herzien in geval van wijziging in de materiaalprijzen, de 

valutakoersen, het loonpeil, de sociale lasten of de belastingen 

andere dan de winstbelastingen, geldt het volgende: 

a) de wijze van herziening en de factoren, welke verrekenbaar 

zullen zijn, moeten in de aanbieding van de Leverancier, zoals 

deze door RWE is aanvaard, zijn vermeld; 
b) herziening vindt slechts plaats, indien de verschillen in prijs 

bepaalde,vooraf overeengekomen, grenzen overschrijden; 

c) verrekening van de wijzigingen is slechts mogelijk, indien deze 

plaatsvinden tussen de datum van de aanbieding en de 

(Op)Levering van de Leverantie, mits niet later dan de 

overeengekomen leveringstermijn; 
d) stijging van de verrekenbare factoren na het verstrijken van de 

overeengekomen leveringstermijn heeft geen herziening tot 

gevolg tenzij de overschrijding van de leveringstermijn te wijten 

is aan overmacht dan wel aan schuld van RWE. Daling van 

verrekenbare factoren vóór de feitelijke (Op)Levering heeft 

steeds herziening tot gevolg; 
e) een uit de stijging van de materiaalprijzen voortvloeiende 

prijsverhoging zal niet worden verrekend, indien en voorzover 

de Leverancier heeft nagelaten al dat gene te doen wat 

redelijkerwijs van een goed Leverancier gevorderd kan worden 

om het prijsrisico bij de aanschaffing van de voor de uitvoering 

van de Overeenkomst benodigde materialen en onderdelen te 
beperken; 

f) ten aanzien van verschillen, welke uit de herziening 

voortvloeien, vindt geen winstverrekening plaats. 

 

 

ARTIKEL 5  LEVERING EN OPLEVERING 
 

5.1 De Levering of Oplevering geschiedt op de overeengekomen plaats 

van levering, stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de 

overeengekomen termijn en in de overeengekomen omvang en 

kwaliteit. 

 
5.2 Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de  

Incoterms 2010, uitgegeven door de Internationale Kamer van 

Koophandel in Parijs. Indien (onderdelen van) de Incoterms en deze 

Algemene Technische Inkoopvoorwaarden tegenstrijdig zijn, 

prevaleren de Algemene Technische Inkoopvoorwaarden. 

 
5.3 Zodra de Leverancier weet of behoort te weten dat zij zal 

tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, is zij verplicht 

hiervan onmiddellijk schriftelijk onder opgave van redenen 

mededeling te doen aan RWE. Onverminderd het recht van RWE 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 - Opzegging en 
ontbinding, overleggen partijen of, en zo ja, op welke wijze, de 

gerezen situatie alsnog naar genoegen van RWE kan worden 

geregeld. 

 

5.4 Indien RWE in een Overeenkomst een boeteclausule hanteert, laat 

deze het recht van RWE tot het vorderen van nakoming en /of 
schadevergoeding onverlet. 

 

5.5 Indien RWE - buiten afkeuring - om welke reden dan ook niet in 

staat is de te leveren zaken in ontvangst te nemen op het 

overeengekomen tijdstip geraakt RWE niet in verzuim. Alsdan 

zullen de zaken voor risico van Leverancier blijven en Leverancier 
zal de zaken tegen een nader overeen te komen vergoeding als 

kenbaar eigendom (zulks in afwijking van artikel 16 lid 1) van RWE 

bewaren, beveiligen en verzekeren ten genoegen van RWE. 

 

5.6 Tijdens de opslag als bedoeld in het vorige lid zal de Leverancier 

tegen een schriftelijk nader overeen te komen vergoeding alle 
redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit van de 

zaken te voorkomen. 

 

5.7 Tot de Leverantie behoort de levering van alle documentatie die 

noodzakelijk is om de Leverantie naar behoren te kunnen gebruiken 

en onderhouden alsmede eventuele inspectie-, beproevings-, 
keuring-, controle- en garantiebewijzen. In het bijzonder vallen 

hieronder de verklaring van overeenstemming, de 

gebruikershandleiding (in de Nederlandse taal) en het technisch 

constructiedossier behorende bij de CE-markering volgens de EG-

richtlijnen. 
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5.8 De Leverancier is niet bevoegd tot het uitvoeren van 

deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen 

desondanks schriftelijk is overeengekomen, wordt voor de 

toepassing van deze inkoopvoorwaarden onder Levering mede een 

deellevering verstaan.  

 
 

ARTIKEL 6  VERPAKKING EN VERZENDING 

 

6.1 Zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt en gemerkt en 

overeenkomstig de aanwijzingen van RWE met inachtneming van 

de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften, zoals deze 
luiden in de landen van fabricage, verzending, doorvoer en 

bestemming van de zaken. Dit voor zover deze landen aan de 

Leverancier bekend zijn dan wel hem redelijkerwijs bekend mogen 

worden verondersteld. Hierbij dient te worden vermeden dat er uit 

milieuoverwegingen onnodige of ongewenste 

verpakkingsmaterialen worden toegepast. 
 

6.2 Alle verpakking, met uitzondering van - als zodanig door 

Leverancier gekenmerkte - leenverpakking, wordt op het moment 

van Levering eigendom van RWE. RWE kan op elk door haar 

gewenst tijdstip van dit recht op eigendomsverkrijging afstand 

doen en Leverancier verplichten tot terugneming van de 
verpakking. 

 

6.3 Terugzending van leenverpakking en van verpakking waarvan RWE 

de eigendom niet wenst, is voor rekening en risico van Leverancier 

en geschiedt naar een door Leverancier op te geven bestemming. 

Indien Leverancier geen bestemming opgeeft, heeft RWE het recht 
de zaken te zenden naar het adres van Leverancier. 

 

6.4 Leverancier is aansprakelijk voor schade ontstaan door of in 

verband met het feit dat de verpakking niet voldoet aan het 

gestelde in het eerste lid. 

 
6.5 De Leverancier dient de te leveren zaken te voorzien van een 

duidelijk zichtbare paklijst en/of kopiefactuur waarop  in ieder geval 

steeds wordt vermeld: naam en adres Leverancier, 

opdrachtnummer, netto gewicht, land van herkomst, factuurwaarde 

van de levering, BTW-nummer van de Leverancier, 

statistieknummer, wijze van vervoer en afleverlocatie. 
 

ARTIKEL 7  DOOR RWE BESCHIKBAAR GESTELDE DOCUMENTEN 

 

7.1 De Leverancier dient specificaties, tekeningen en overige 

documentatie die zij ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst van RWE heeft ontvangen te controleren op 
volledigheid en juistheid. 

 

7.2 De Leverancier dient RWE zo spoedig mogelijk schriftelijk op de 

hoogte te stellen van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in 

voornoemde documentatie. De Leverancier zal RWE voorstellen tot 

verbeteringen c.q. aanpassingen doen. De verbeteringen c.q. 
aanpassingen maken na goedkeuring door RWE deel uit van de 

Overeenkomst. 

 

7.3 Indien de Leverancier niet voor het sluiten van de Overeenkomst 

zijn bezwaren tegen voornoemde documentatie schriftelijk aan 
RWE heeft kenbaar gemaakt, wordt zij geacht met de documentatie 

akkoord te zijn en kan zij zich later niet meer op onjuistheid of 

onvolledigheid daarvan beroepen. 

 

ARTIKEL 8  GEVAARLIJKE STOFFEN EN HULPSTOFFEN 

 
Voor de Leverantie van zaken en/of Diensten gelden met betrekking tot 

de levering dan wel het gebruik van gevaarlijke stoffen en hulpstoffen op 

de terreinen of in gebouwen van RWE dan wel het werkterrein de 

bepalingen inzake gevaarlijke stoffen volgens artikel 36. 

 

 
ARTIKEL 9  UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN TOEZICHT 

 

9.1 De Leverancier dient de Werkzaamheden nauwkeurig en volledig in 

overeenstemming met de Overeenkomst uit te voeren. 

 

9.2 De Leverancier dient de Werkzaamheden met inzetting van 
vakbekwame en ter zake deskundige personen uit te voeren. 

 

9.3 De Leverancier dient voor adequa(a)t(e) toezicht en leiding zorg te 

dragen. 

 

9.4 De Leverancier is verplicht naast de wettelijke voorschriften 
betreffende veiligheid en gezondheid de daarop betrekking 

hebbende voorschriften van RWE na te leven en door de personen 

die door de Leverancier met de uitvoering van de Werkzaamheden 

en het toezicht daarop zijn belast, te doen naleven, zonder dat 

daardoor extra kosten voor RWE zullen ontstaan. Deze 

voorschriften zijn bij RWE verkrijgbaar. Een algemene omschrijving 

is opgenomen in de bepalingen inzake veiligheid, gezondheid  en 

milieu volgens artikel 35. 

 

9.5 Tenzij anders overeengekomen dient de Leverancier voor zijn 

rekening zorg te dragen voor het aanvragen, ontvangen en naleven 

van vergunningen, ontheffingen en overige documenten van 
overheidszijde, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

Overeenkomst. 

 

9.6 Voor aanvang van de Werkzaamheden dienen de personen die door 

de Leverancier met de uitvoering van de Werkzaamheden en het 

toezicht daarop zijn belast een zgn. Arbo-instructie te volgen om 
recht van toegang te krijgen tot de terreinen en/of de gebouwen 

van RWE dan wel het werkterrein. Deze instructie heeft een 

geldigheid voor bepaalde tijd. 

 

9.7 De Leverancier is verplicht de voorschriften die gelden voor de 

betreffende werklocatie(s) na te leven en door de personen die door 
de Leverancier met de uitvoering van de Werkzaamheden en het 

toezicht daarop zijn belast, te doen naleven. 

 

9.8 Indien RWE dit verzoekt dient de Leverancier RWE schriftelijk 

opgave te verstrekken van de voor de uitvoering van de 

Werkzaamheden van belang zijnde personalia (en de wijzigingen 
daarin) van de personen die de Werkzaamheden voor RWE gaan 

uitvoeren dan wel uitvoeren. 

 

9.9 Desgevraagd zal de Leverancier ter vaststelling van de door de in 

het tweede en achtste lid van dit artikel bedoelde personen 

gewerkte uren, gebruik maken van een urenverantwoordingsstaat 
dan wel ander controlemiddel, ter keuze van RWE. 

 

9.10 De werktijden van de in het tweede en achtste lid van dit artikel 

bedoelde personen liggen, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen, op werkdagen tussen 06.00 en 20.00 uur, nader 

te bepalen in overleg met RWE, daarbij rekeninghoudend met een 
½ uur lunchpauze waarvoor geen vergoeding wordt betaald. Voor 

het werken buiten deze werktijden, of meer dan 8 werkuren per 

dag, dient afzonderlijk goedkeuring van RWE te worden verkregen. 

 

9.11 Voor de toegang tot of het verblijf op de terreinen en/of de 

gebouwen van RWE dan wel het werkterrein dienen personen op 
verzoek van de beveiligingsdienst van RWE zich te allen tijde te 

kunnen legitimeren aan de hand van een rechtsgeldig 

identiteitsbewijs. 

Voorzover personen voor de uitvoering van de Werkzaamheden een 

toegangspas ontvangen , blijft die eigendom van RWE en strikt 

persoonlijk. Bij het einde van de Werkzaamheden dient deze 
toegangspas te worden ingeleverd. Bij zoekraken of verlies, of 

indien een toegangspas niet wordt ingeleverd, is de Leverancier een 

bedrag van € 150,-- per toegangspas aan RWE verschuldigd. Deze 

kosten kunnen eventueel in mindering worden gebracht op 

rekeningen van de Leverancier. 

 
9.12 Personen die door de Leverancier met de uitvoering van de 

Werkzaamheden op één van de terreinen van RWE of het toezicht 

daarop worden belast, dienen minimaal ėėn week voor aanvang van 

de Werkzaamheden te worden aangemeld volgens de daarvoor 

geldende procedure. 
 

9.13 RWE kan aan personen de toegang tot haar terreinen en/of 

gebouwen dan wel het werkterrein ontzeggen dan wel van de 

Leverancier verlangen dat zij onverwijld van die terreinen dan wel 

uit die gebouwen worden verwijderd, indien zij: 

a. naar de mening van RWE kennelijk niet voor hun taak berekend 
zijn; 

b. zich zodanig misdragen dat zij naar de mening van RWE 

kennelijk niet op de terreinen dan wel in de gebouwen 

gehandhaafd kunnen worden;  

c. naar de mening van RWE uit veiligheidsoverwegingen (security) 

niet op de terreinen dan wel in de gebouwen kunnen worden 
toegelaten dan wel gehandhaafd; 

d. overigens kennelijk in strijd handelen met een verplichting uit 

de Overeenkomst. 

In het bijzonder geldt dat het in bezit hebben en/of het gebruiken 

van alcoholhoudende dranken, verdovende middelen en/of 

middelen die op enigerlei wijze het reactievermogen beïnvloeden, is 
verboden op de terreinen van de RWE. Tevens is het verboden zich 

onder invloed van alcoholhoudende dranken en/of verdovende 

middelen op de terreinen van de RWE te bevinden. 

 

De door de Leverancier ter zake van de in dit lid genoemde gevallen 

te maken dan wel gemaakte kosten zijn niet verrekenbaar. Op eerst 
verzoek van RWE dient de Leverancier onverwijld voor vervanging 

zorg te dragen. 

 

9.14 De Leverancier is verplicht alle medewerking te verlenen die 

noodzakelijk is om de controle op het in- en uitgaande zaken- en 

personenverkeer door de beveiligingsdienst van RWE mogelijk te 
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maken. In het bijzonder dienen in- en uitgaande voertuigen hiertoe 

een inventarisatielijst te voeren. 

 

 

ARTIKEL 10  HINDER 

 
De Leverancier is verplicht toe te laten dat door RWE of derden, in 

opdracht van RWE, werkzaamheden op of in de nabijheid van de 

werklocatie worden uitgevoerd. Door of vanwege RWE zullen de 

Werkzaamheden van de Leverancier zo veel mogelijk worden 

gecoördineerd met de werkzaamheden van RWE of derden, opdat voor 

betrokkenen zo min mogelijk hinder ontstaat. 
Indien de Leverancier of zijn onderleveranciers moeten samenwerken met 

derden, zullen zij zich inzetten voor een behoorlijke samenwerking. De 

Leverancier dient de uitvoering van Werkzaamheden waarvan RWE of 

derden, naar redelijkerwijs is te verwachten, hinder kunnen ondervinden, 

vooraf met RWE te bespreken. 

 
 

ARTIKEL 11  ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

 

Wanneer de bedrijfsomstandigheden dit vorderen, moet de Leverancier op 

verlangen van RWE zijn Werkzaamheden onderbreken dan wel doen 

onderbreken. Omtrent de financiële consequenties zal nader overleg 
plaatsvinden voorzover de oorzaak niet aan de Leverantie is toe te 

rekenen. Hiertoe dient de Leverancier een schriftelijke verklaring van RWE 

te verlangen betreffende de aard, de duur en de omvang van de 

onderbreking. 

 

 
ARTIKEL 12  OPSLAG VAN ZAKEN EN PLAATSING VAN KETEN 

 

De opslag van zaken  door of  vanwege de  Leverancier op  de terreinen  

of  in de gebouwen van RWE, mag slechts plaatsvinden met uitdrukkelijke 

toestemming van RWE, waarbij deze tevens een plaats voor de opslag 

moet hebben aangewezen. De Leverancier dient voor zijn rekening zorg te 
dragen voor opslagruimte. Hetzelfde geldt voor de plaatsing van 

bouwketen, sanitaire keten, en dergelijke. Tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen zijn alle voorzieningen voor keten alsook de kosten voor 

het gebruik hiervan (energie, water, telefoon, en dergelijke) voor rekening 

van de Leverancier. 

 
 

ARTIKEL 13  AFVAL EN RESTPRODUCTEN 

 

Eventuele bij het uitvoeren van de Werkzaamheden vrijkomend 

afvalstromen en afvalmaterialen zullen, met uitzondering van radiologisch 

besmette materialen, door en voor rekening van de Leverancier zoveel 
mogelijk worden gescheiden, en volgens de geldende wettelijke 

bepalingen worden opgevangen, opgeslagen en afgevoerd van de RWE-

terreinen. 

 

 

ARTIKEL 14  WIJZE VAN BEZETTING 
  

RWE heeft het recht te verlangen dat voor de Werkzaamheden zoveel 

mogelijk dezelfde personen worden ingezet die reeds eerder voor 

werkzaamheden bij RWE zijn ingezet, zulks in het bijzonder voor 

soortgelijke werkzaamheden. 
 

 

ARTIKEL 15  STAKING 

 

RWE 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 Werkzaamheden heeft overgedragen of uitbesteed, met de 

uitvoering van de Werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast, 

noch de kosten van de in artikel 17 bedoelde uitrusting, over de periode 

dat bedoelde personen ten gevolge van een staking niet werken dan wel 

bedoelde zaken ten gevolge van een staking niet worden gebruikt. 

 
 

ARTIKEL 16  (OVERGANG VAN) EIGENDOM EN RISICO 

 

16.1 De eigendom en het risico van de zaken gaan over van leverancier 

op RWE op het moment dat de zaken feitelijk zijn geleverd en door 

RWE ondubbelzinnig zijn aanvaard in overeenstemming met deze 
inkoopvoorwaarden en/of de overeenkomst, tenzij Partijen in de 

overeenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen of de zaken na 

de levering op de voet van artikel 23 door RWE worden afgekeurd. 

 

16.2 Indien RWE conform de overeenkomst verplicht is om een 

voorschot te betalen voor de te leveren zaken, gaat de eigendom 
van die zaken over van leverancier op RWE op het moment van 

eerste betaling daarvan. Tot aan levering aan en aanvaarding van 

de zaken door RWE berust het risico van de zaken bij leverancier, 

die kwalificeert als houder van deze zaken voor RWE. 

 

16.3 In aanvulling op het in dit artikel bepaalde gaan de eigendom en 
het risico van rechten tevens over van leverancier op RWE op het 

moment van ondertekening van een schriftelijke overeenkomst  

daartoe door leverancier en RWE.   

 

16.4 In geval van gehele of gedeeltelijke afkeuring van de zaken 

ingevolge artikel 23, worden het risico en de eigendom geacht nooit 

op RWE te zijn overgegaan. RWE is gerechtigd de zaken voor 
rekening en risico van leverancier op te slaan. 

 

16.5 Alle in het kader van de overeenkomst door RWE aan leverancier 

ter beschikking gestelde zaken en documenten blijven eigendom 

van RWE. Leverancier zal deze zaken en documenten direct na het 

voltooien van de opdracht, of zoveel eerder als redelijkerwijs 
mogelijk, aan RWE retourneren. 

 

16.6 Alle in het kader van de overeenkomst door leverancier ontwikkelde 

en/of vervaardigde zaken, daaronder begrepen maar niet beperkt 

tot tekeningen, schetsen, mallen, matrijzen, prototypes, 

computerprogrammatuur in de vorm van broncode, objectcode 
en/of print-outs en de daarbij behorende documentatie en andere 

hulpmiddelen worden direct na vervaardiging eigendom van RWE. 

 

16.7 In geval van uitstel van levering van de zaken gaat het eigendom 

van de desbetreffende zaken over van leverancier op RWE op het 

moment dat de zaken identificeerbaar als eigendom van RWE bij of 
namens leverancier worden opgeslagen. 

 

16.8 Leverancier garandeert dat door RWE de onbezwaarde eigendom 

van de zaken wordt  verkregen. Leverancier doet hierbij afstand 

van alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot de zaken die 

hem op grond van een retentierecht of een recht van reclame 
toekomen. 

 

 

ARTIKEL 17  UITRUSTING 

 

17.1 Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, dient de 
Leverancier zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de uit te 

voeren Werkzaamheden benodigde uitrustingen, als persoonlijke 

veiligheids- en uitrustingsstukken, veiligheidsgereedschappen, 

handgereedschappen, werkkleding, lasapparatuur, meet- en 

beproevingsmiddelen, ladders, steigers en dergelijke; zij moeten 

van deugdelijke kwaliteit zijn, tenminste voldoen aan de wettelijke 
eisen en voorzien zijn van de benodigde certificaten. 

 

17.2 Ingeval de Leverancier met toestemming van RWE gebruik maakt 

van uitrustingen van RWE, is dat gebruik voor risico van de 

Leverancier en is hij volledig aansprakelijk voor alle schade die door 

dit gebruik mochten ontstaan. Zodra hij het gebruik ervan 
beëindigd heeft, dient hij de uitrustingen aan RWE terug te geven in 

de staat, waarin hij ze heeft ontvangen. Gebreken - ook die door de 

Leverancier zelf veroorzaakt -dient de Leverancier terstond te 

melden. 

Bij vermissing zal de Leverancier de nieuwwaarde aan RWE 

verschuldigd zijn. 
 

17.3 Alle door de Leverancier in te zetten meet- en beproevingsmiddelen 

dienen aantoonbaar te voldoen aan de fabrieksspecificaties ten 

aanzien van nauwkeurigheid en herleidbaarheid. Op verzoek van 

RWE dient de Leverancier dit aan te tonen door overlegging van de 
bijbehorende kalibratie- en testrapporten, die ten hoogste twaalf 

(12) maanden oud mogen zijn. 

 

 

ARTIKEL 18  HULPMIDDELEN 

 
18.1 De door RWE aan Leverancier ter beschikking gestelde dan wel voor 

rekening van RWE door Leverancier aangeschafte of vervaardigde 

materialen, tekeningen, modellen, mallen, stempels, instructies, 

specificaties, programmatuur, gereedschappen en overige middelen 

die op enigerlei wijze voor Leverancier een ondersteunende functie 

hebben voor de te leveren zaken, blijven, dan wel worden, 
eigendom van RWE op het moment van aanschaffing of 

vervaardiging, tenzij RWE hiervan uitdrukkelijk afstand doet of 

heeft gedaan. 

 

18.2 Leverancier is verplicht de in het eerste lid bedoelde hulpmiddelen 

te merken als herkenbaar eigendom van RWE, deze in goede staat 
te houden en voor rekening van Leverancier te verzekeren tegen 

alle risico's zolang Leverancier ten aanzien van die hulpmiddelen als 

houder voor RWE optreedt. 

 

18.3  Het is de Leverancier niet toegestaan enige aanduiding op de 

hulpmiddelen omtrent eigendomsrechten van RWE te verwijderen of 
te wijzigen. 

 

18.4 De hulpmiddelen zullen aan RWE ter beschikking worden gesteld op 

eerste verzoek doch uiterlijk op het tijdstip van de Levering van de 

zaken waarop de hulpmiddelen betrekking hebben, tenzij RWE 

hiervan uitdrukkelijk afstand doet of heeft gedaan, of de 
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Leverancier heeft verzocht deze middelen voor haar in bewaring te 

houden. 

 

18.5 Hulpmiddelen die door de Leverancier bij de uitvoering van de 

Overeenkomst worden gebruikt, worden op eerste verzoek van 

RWE ter goedkeuring aan RWE voorgelegd. 
 

18.6 Verandering aan of afwijking van de door RWE ter beschikking 

gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van RWE. 

 

18.7 De Leverancier zal de hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of 
in verband met enig ander doel dan de levering aan RWE, 

behoudens schriftelijke toestemming van RWE. 

 

18.8 Op eerste verzoek van RWE dient de Leverancier RWE door middel 

van een statusoverzicht te informeren over het aantal en de 

kwaliteit van de hulpmiddelen van RWE die de Leverancier onder 
zicht heeft. 

 

18.9  RWE is bevoegd de Leverancier eigendomsverklaringen met 

betrekking tot de hulpmiddelen te laten ondertekenen. De 

Leverancier zal hieraan zijn medewerking verlenen. 

 
18.10 De wijze van gebruik van de hulpmiddelen is geheel voor risico van 

Leverancier. 

 

 

ARTIKEL 19  WIJZIGINGEN EN MEER-/MINDERWERK 

 
19.1 RWE heeft het recht van de Leverancier met inachtneming van 

redelijkheid en billijkheid wijzigingen in de aard en omvang van de 

te leveren zaken en/of Diensten te verlangen. De wijzigingen 

mogen niet van dien aard zijn dat de Leverancier de 

Overeenkomst, naar in redelijkheid mag worden aangenomen, niet 

zou zijn aangegaan indien hij vooraf met de wijzigingen bekend zou 
zijn geweest. RWE doet schriftelijk opgaaf van de verlangde 

wijzigingen. 

 

19.2 Leverancier deelt aan RWE binnen 14 kalenderdagen na verzending 

van de schriftelijke opgaaf bedoeld als in het vorige lid, aan RWE 

mee welke gevolgen de wijzigingen voor prijs en levertijd zullen 
hebben. RWE heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien 

de door Leverancier gestelde prijs en levertijd voor RWE niet 

aanvaardbaar zijn. Van het recht tot ontbinding van de 

Overeenkomst zal RWE niet op onredelijke gronden gebruik maken. 

 

19.3 De Leverancier moet aan RWE voor alle door hem gewenste 
wijzigingen uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring vragen. Het 

inzenden van tekeningen zonder schriftelijke toelichting is hiertoe 

niet voldoende. Voor wijzigingen waarvan de tekeningen of het 

ontwerp reeds door RWE werden goedgekeurd, is desalniettemin de 

schriftelijke goedkeuring van RWE vereist. 

Alle kosten, die door het niet nakomen van deze bepalingen 
mochten ontstaan, zijn voor rekening van de Leverancier. 

 

19.4 Indien gedurende het ontwerp, de fabricage of de uitvoering van de 

Werkzaamheden verbeteringen kunnen worden aangebracht, zal de 

Leverancier daarvan schriftelijk aan RWE mededeling doen en die 
verbeteringen op verzoek van RWE aanbrengen, indien dit voor de 

Leverantie geen extra kosten of verlenging van de levertijd met 

zich brengt. Is zulks wel het geval, dan moet de Leverancier een 

aanbieding ten aanzien van de desbetreffende veranderingen 

verstrekken met vermelding van de gevolgen voor de levertijd 

en/of de prijs. Naar aanleiding van de aanbieding zal RWE beslissen 
of daarvan gebruik zal worden gemaakt. 

 

19.5 RWE is slechts gehouden door haar voorafgaand schriftelijk 

goedgekeurd meerwerk te betalen. De verrekening van minderwerk 

wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in onderling 

overleg bepaald. 
 

 

ARTIKEL 20  FACTURERING, BETALING  EN AUDIT 

 

20.1 Het indienen van de factuur geschiedt (maandelijks) achteraf, aan 

het door RWE opgegeven factuuradres en onder overlegging van 
bescheiden waarin de kosten worden gespecificeerd naar in de 

overeenkomst nader aangegeven categorieën. 

 

20.2 Betaling van de geleverde zaken en of verrichte diensten vindt 

plaats binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van een deugdelijk 

gespecificeerde factuur dan wel, indien (af)levering en aanvaarding 
van de zaken en/of diensten plaatsvindt na ontvangst van de 

factuur, binnen 30 dagen na (af)levering en aanvaarding van de 

zaken en/of diensten in overeenstemming met de overeenkomst. 

Betaling vindt slechts plaats indien de geleverde zaken en/of 

verrichte diensten zijn goedgekeurd en na ontvangst van alle 

bijbehorende documentatie en hulpmiddelen, waaronder de correct 
geadresseerde en volledige factuur. 

 

20.3   De factuur dient te voldoen aan de wettelijke factuurvereisten en 

minimaal voorzien te zijn van het ordernummer, bedrijfsnaam en 

vestigingsadres van RWE, zoals vermeld op de order  voor 

betreffende zaken en/of diensten. Facturen die niet aan de 

vereisten voldoen, worden niet  in behandeling genomen en aan 
leverancier geretourneerd. 

 

20.4 Indien RWE een factuur van leverancier betwist, dient leverancier 

de betreffende factuur nader en deugdelijk te onderbouwen, bij 

gebreke waarvan RWE niet gehouden is tot betaling van de betwiste 

factuur. 
 

20.5 RWE is bevoegd, om ter zekerstelling van de nakoming van de 

verplichtingen van leverancier uit hoofde van de overeenkomst, in 

door haar te bepalen gevallen te verlangen dat leverancier een 

onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven 

door een voor RWE acceptabele bankinstelling. De kosten van de 
bankgarantie zijn voor rekening van leverancier. 

 

20.6 Indien RWE ter uitvoering van de overeenkomst een betaling 

verricht voor diensten en/of zaken die nog niet zijn geleverd, is 

leverancier op eerste verzoek van RWE verplicht om voorafgaande 

aan die betaling een bankgarantie “op afroep” aan RWE af te geven 
ter waarde van het betaalde bedrag. Aan de garantie zijn voor RWE 

geen kosten verbonden. De bankgarantie “op afroep” wordt 

afgegeven door een door RWE aanvaarde bankinstelling.  Worden 

vanwege enige tekortkoming  aan de zijde van leverancier diensten 

en/of zaken niet binnen de overeengekomen termijn geaccepteerd, 

dan is leverancier de wettelijke rente over het voorschot 
verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt. 

 

20.7 Indien leverancier enige verplichting uit hoofde van de 

overeenkomst of de inkoopvoorwaarden niet (volledig) nakomt, is 

RWE gerechtigd de betaling aan de leverancier op te schorten. De 

opschorting geldt tot het moment waarop leverancier alsnog haar 
verplichtingen jegens RWE volledig is nagekomen. 

 

20.8 Betaling door RWE houdt op geen enkele wijze afstand van recht in 

en ontslaat leverancier niet van enige garantie, verplichting of 

aansprakelijkheid uit hoofde van enige overeenkomst. 

 
20.9 RWE is te allen tijde bevoegd vorderingen van leverancier op RWE 

te verrekenen met vorderingen die RWE uit welke hoofde dan ook 

heeft op leverancier, ongeacht of deze vorderingen opeisbaar zijn 

en/of op eenvoudige wijze (in rechte) zijn vast te stellen. Beroep 

door leverancier op artikel 6:136 BW is uitgesloten. 

 
20.10 RWE zal pas in verzuim zijn met de betaling van enig aan 

leverancier verschuldigd bedrag na verloop van een termijn van 14 

kalenderdagen nadat leverancier RWE ter zake schriftelijk in 

gebreke heeft gesteld. 

 

20.11 Indien RWE in verzuim is, zal RWE slechts vertragingsrente 
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente en is RWE, met 

inachtneming van het in artikel 29.3, niet aansprakelijk voor andere 

kosten die hiermee verband houden. 

 

20.12 Betalingen van RWE strekken in de eerste plaats in mindering van 
de verschuldigde hoofdsom, vervolgens op verschenen rente en ten 

slotte in mindering van de eventuele verschuldigde kosten. 

 

20.13 RWE is te allen tijde gerechtigd door leverancier verzonden facturen 

door een door RWE aan te wijzen accountant op de inhoudelijke 

juistheid te doen controleren. Leverancier zal de betrokken 
accountant op eerste verzoek inzage van boeken en bescheiden 

verlenen en alle gegevens en informatie verstrekken welke deze 

verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijnen zich niet verder 

uitstrekken dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De 

accountant zal zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide 

partijen uitbrengen. 
 

20.14 De kosten van accountantsonderzoek komen voor rekening van 

RWE, tenzij uit het onderzoek blijkt dat dat de factuur op bepaalde 

onderdelen onjuist was en welk geval al deze kosten voor rekening 

van leverancier komen. 

 
20.15 RWE is gerechtigd de betaling van een factuur op te schorten 

gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze 

bevoegdheid zal RWE uitsluitend gebruik maken, indien bij RWE 

redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de betreffende 

factuur en uitsluitend voor het betwiste deel van de factuur. 

Overschrijding van een betalingstermijn door RWE of niet-betaling 
door RWE van een factuur op grond van een vermoede inhoudelijke 

onjuistheid van de factuur of van ondeugdelijkheid van de 

gefactureerde prestaties geeft leverancier niet het recht haar 

prestaties op te schorten dan wel te beëindigen. 
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ARTIKEL 21  KWALITEIT EN GARANTIE  

 

21.1 De Leverancier staat ervoor in dat de Leverantie geschiedt zoals 
overeengekomen en dat derhalve, onder meer, de geleverde zaken 

nieuw zijn, de Leverantie vrij is van gebreken en rechten van 

derden, geschikt is voor het doel waarvoor zij is bestemd,  beschikt 

over de eigenschappen die zijn toegezegd, voldoet aan de 

relevante wettelijke eisen en overheidsvoorschriften alsmede aan 

de eisen van de binnen het vakgebied gehanteerde normen voor 
veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. 

 

21.2 Indien de zaken, ongeacht de resultaten van enige keuring, niet 

blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel zal de 

Leverancier voor zijn rekening de zaken -ter keuze en op eerste 

schriftelijke aanzegging van RWE- herstellen of vervangen, tenzij 
RWE de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst, 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 - Opzegging en 

ontbinding, lid 3 en 4. 

 

21.3 De Leverancier zal op de Leverantie een garantietermijn van twee 

jaar van kracht doen zijn vanaf het moment van goedgekeurde 
(Op)Levering. Het verstrijken van de garantietermijn laat onverlet 

de rechten die RWE aan de wet en de Overeenkomst kan ontlenen. 

De overeengekomen garantie in deze termijn zal in ieder geval 

inhouden dat de Leverancier enig door RWE binnen de 

garantietermijn schriftelijk bij Leverancier aangemeld gebrek zo 

spoedig mogelijk, zonder kosten voor RWE, zal verhelpen. 
Indien de Leverancier op grond van deze verplichting 

werkzaamheden heeft verricht en/of zaken of onderdelen daarvan 

heeft gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzicht van deze 

werkzaamheden, zaken of onderdelen de volle garantietermijn 

weer in werking treden vanaf het moment van goedgekeurde 

oplevering van de garantiewerkzaamheden. 
 

 

ARTIKEL 22  NORMEN EN SPECIFICATIES 

 

Voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in de bij de Overeenkomst 

behorende documenten, zijn de relevante Europese normen en 
specificaties op de Leverantie en Werkzaamheden van toepassing. Bij 

gebreke van Europese normen en specificaties zijn de relevante 

Nederlandse normen op de Leverantie van toepassing. 

 

 

ARTIKEL 23  KEURING, INSPECTIE, CONTROLE EN BEPROEVING 
 

23.1 Keuring, inspectie, controle en/of beproeving door of vanwege RWE 

kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de (Op)Levering als 

tijdens of na de (Op)Levering.  

 

23.2 De Leverancier verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de 
zaken worden vervaardigd of zijn opgeslagen en verleent 

medewerking aan de door RWE gewenste keuringen, inspecties, 

controles en/of beproevingen. Deze medewerking houdt ook in de 

verstrekking voor zijn rekening van de vereiste documentatie en 

inlichtingen. 
 

23.3 De Leverancier stelt RWE op haar verzoek tijdig op de hoogte van 

het tijdstip waarop keuringen, inspecties, controles en/of 

beproevingen kunnen plaatsvinden, zonder dat RWE gehouden is 

deze daadwerkelijk op die tijdstippen te laten geschieden. 

 
23.4 De Leverancier is bevoegd bij de keuringen, inspecties, controles 

en/of beproevingen door of vanwege RWE aanwezig te zijn. 

 

23.5 De kosten van keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen 

zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening 

van de Leverancier met uitzondering van de kosten van het met de 
keuring belaste personeel van RWE en/of haar gemachtigde.  

De kosten voor herkeuringen, herinspecties, hercontroles en/of 

herbeproevingen zijn altijd voor rekening van de Leverancier, in 

welk geval tevens de kosten van het met de keuring belaste 

personeel van RWE en/of haar gemachtigde voor rekening van de 

Leverancier zijn. 
 

23.6 Indien en zo dikwijls bij keuring, inspectie, controle, en/of 

beproeving voor de (Op)Levering blijkt dat zaken of 

Werkzaamheden niet aan de gestelde eisen voldoen, zal de 

Leverancier onverwijld de nodige verbeteringen aanbrengen of voor 

vervanging zorg dragen, waarna een hernieuwde keuring zal 
plaatsvinden. Afkeuring vormt geen grond tot verlenging van de 

levertijd. 

 

23.7 Indien bij keuring, inspectie, controle, en/of beproeving tijdens of 

na de (Op)Levering de Leverantie geheel of gedeeltelijk wordt 

afgekeurd, zal RWE dit aan de Leverancier schriftelijk (doen) 
melden. Deze melding geldt als ingebrekestelling. RWE zal daarbij 

Leverancier in de gelegenheid stellen binnen een redelijke termijn 

alsnog conform de opdracht te leveren. Indien Leverancier van die 

gelegenheid geen gebruik maakt dan wel er niet in slaagt naar 

behoren te leveren, heeft RWE het recht de Overeenkomst zonder 

nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. RWE 

heeft dit recht eveneens indien de levering naar zijn aard of 
bestemming niet mogelijk of zinvol meer is. 

 

23.8 Ingeval van gehele of gedeeltelijke afkeuring van de Leverantie 

tijdens of na de (Op)Levering worden de eigendom en het risico 

geacht bij de Leverancier te zijn gebleven en derhalve nimmer op 

RWE te zijn overgegaan. 
 

23.9 Indien keuring, inspectie, controle en/of beproeving in overleg door 

een erkend, onafhankelijke en ter zake deskundige instantie 

plaatsvindt, is de uitslag daarvan bindend voor de Leverancier en 

RWE. Dit is van overeenkomstige toepassing voor herkeuring, 

herinspectie, hercontrole en/of herbeproeving. 
 

23.10 De Leverancier is verplicht alles in het werk te stellen om RWE of 

derden namens RWE in staat te stellen keuringen bij de 

contractpartij(en) van de Leverancier uit te (doen)  voeren, één en 

ander indien en voor zover dit betrekking heeft op de 

Overeenkomst. 
 

23.11 Indien de Leverantie, ongeacht de resultaten van enige keuring, 

inspectie, controle en/of beproeving, niet blijkt te voldoen aan het 

bepaalde in artikel 21, behoudt RWE alle rechten die de wet en de 

Overeenkomst aan deze tekortkoming verbinden. 

 
23.12 RWE heeft het recht de Leverantie voor rekening van de 

Leverancier te (doen) herstellen of te (doen) vervangen, indien na 

overleg met de Leverancier redelijkerwijs mag worden aangenomen 

dat de Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel 

of vervanging kan of zal zorgdragen. Dit ontslaat de Leverancier 

niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. RWE kan van 
overleg afzien indien de bedrijfsvoering of overige dringende 

omstandigheden RWE daartoe nopen. 

 

23.13 Keuring, inspectie, controle en/of beproeving overeenkomstig het 

bepaalde in dit artikel ontslaat de Leverancier niet van zijn 

verplichtingen uit de Overeenkomst, en houdt levering noch 
inontvangstneming noch risico-overgang in.  

 

23.14  De Leverancier is gehouden gekeurde of gecontroleerde zaken 

uitdrukkelijk kenbaar te maken als bestemd voor RWE. 

  

 
ARTIKEL 24  OPLEVERING 

 

24.1 Op het moment dat aan alle daartoe in de Overeenkomst gestelde 

voorwaarden is voldaan, zal de Leverancier zich schriftelijk tot RWE 

wenden met het verzoek te komen tot de Oplevering van de 

Leverantie. 
 

24.2 Oplevering zal plaatsvinden als naar het oordeel van RWE aan alle 

daar toe in de Overeenkomst gestelde voorwaarden is voldaan. 

  

24.3 De Oplevering zal vooraf worden gegaan door een gezamenlijke 
opname en eventuele beproeving van de Leverantie, welke zo 

spoedig mogelijk na het verzoek als bedoeld in lid 1 zullen 

plaatsvinden. 

 

24.4 Van deze opname en eventuele beproeving zal door partijen een 

protocol worden opgesteld. In dit protocol wordt in ieder geval 
vermeld of de Leverantie door RWE wordt goedgekeurd en welke 

Werkzaamheden nog door de Leverancier binnen een redelijke 

termijn dienen te worden verricht. Als dag van oplevering wordt 

beschouwd de dag waarop RWE de Leverantie schriftelijk heeft 

goedgekeurd. 

 
 

ARTIKEL 25  GEHEIMHOUDING 

 

25.1 Leverancier verplicht zich tot absolute geheimhouding van alle 

informatie en gegevens die leverancier, al dan niet rechtstreeks, 

van of over RWE ter kennis komt en die vertrouwelijk van aard is 
dan wel waarvan leverancier de vertrouwelijkheid in redelijkheid 

behoort te onderkennen. Leverancier zal deze vertrouwelijke 

informatie en gegevens op geen enkele wijze voor eigen gebruik 

aanwenden en/of aan derden meedelen, ter beschikking stellen, ter 

inzage geven of anderszins toegankelijk maken anders dan strikt 

noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst 
en na voorafgaande  schriftelijke toestemming van RWE. 

 

25.2 Met betrekking tot de in artikel 25.1 genoemde informatie 

garandeert leverancier voor de duur van de overeenkomst  en drie 

jaar na beëindiging daarvan geheimhouding en verbindt zij zich: 

 a) alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige 
bewaring van de informatie; 
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 b) de toegang tot de informatie te beperken tot personen binnen de 

organisatie van leverancier voor zover deze informatie noodzakelijk 

is voor (de uitvoering van) de overeenkomst; 

 c) de informatie niet langer onder haar berusting te houden dan 

voor het uitvoeren van de overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk 

is en deze gegevens inclusief de gemaakte kopieën onmiddellijk na 
volledige nakoming van de overeenkomst wederom ter beschikking 

te stellen aan RWE dan wel, na verkregen toestemming, te 

vernietigen in welk geval een RWE een bewijs van vernietiging ter 

hand gesteld dient te worden. 

 

25.3 Leverancier draagt er zorg voor dat haar personeel op de hoogte is 
van de in dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichtingen en 

verplicht haar personeel alsmede door haar bij de uitvoering van de 

overeenkomst ingeschakelde derden schriftelijk tot een zelfde 

geheimhouding of doet deze derden de door RWE voorgelegde 

geheimhoudingsverklaringen ondertekenen. 

 
25.4 Indien een overeenkomst, al dan niet tussentijds, wordt beëindigd, 

zal Leverancier ervoor zorgen dat alle van RWE afkomstige 

informatie, waaronder materialen, diskettes, bescheiden, 

documentatie en andere informatiedragers met gegevens en/of 

informatie onmiddellijk ter beschikking worden gesteld aan RWE. 

 
25.5 Het is Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van RWE enige vorm van publiciteit te 

geven aan totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst of 

direct of indirect contact te onderhouden met opdrachtgevers van 

RWE. Leverancier zal zich voorts, indien zij bekend is met 

publicitaire uitingen jegens RWE, dan wel redelijkerwijs hiermee 
bekend had moeten zijn, steeds onthouden van handelingen, ook 

na afloop van deze overeenkomst, welke redelijkerwijs afbreuk 

zouden kunnen doen aan de goede naam van RWE en/of haar 

producten en/of diensten. 

 

25.6 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige 
wettelijke rechten, is RWE bij overtreding van het in dit artikel 

bepaalde door Leverancier gerechtigd tot het innen van een 

onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van     

€ 5000,- (zegge: vijf duizend euro) per overtreding en hetzelfde 

bedrag voor iedere dag zolang de overtreding voortduurt, met een 

maximum van € 50.000,-. Het bedrag wordt door Leverancier 
direct betaald na vaststelling van de overtreding door RWE. 

 

 

ARTIKEL 26  INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMS-

RECHTEN EN VRIJWARING 

 
26.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, in welke 

vorm dan ook, op zaken die door RWE aan Leverancier ten behoeve 

van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden 

gesteld, inclusief programmatuur en systemen van RWE door 

derden geleverd, berusten uitsluitend bij RWE, tenzij uitdrukkelijk 

anders vermeld. 
 

26.2 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, in welke 

vorm dan ook, die ontstaan door of het gevolg zijn van de 

uitvoering van de overeenkomst door Leverancier, berusten bij of 

komen in eigendom toe aan RWE. Dragers van informatie waarop 
de hiervoor bedoelde rechten betrekking hebben behoren toe aan 

RWE. 

 

26.3 Voor zover van toepassing worden de in artikel 26.2 genoemde 

rechten op grond van deze inkoopvoorwaarden door Leverancier 

aan RWE overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan 
van die rechten door RWE  reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. 

Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere 

akte is vereist, zal Leverancier  op eerste verzoek van RWE aan de 

overdracht van zodanige rechten aan RWE haar medewerking 

verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. 

 
26.4 Leverancier is gehouden van het door RWE ter beschikking gestelde 

materiaal een zodanig gebruik te maken dat er geen sprake is van 

schending van enig intellectueel eigendomsrecht dat op dat 

materiaal rust. Leverancier is gehouden voornoemd materiaal te 

merken als herkenbaar eigendom van RWE. 

 
26.5 Leverancier garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen 

doorverkoop, van (onderdelen van) de door haar geleverde zaken 

en de door haar verrichte diensten, of van de door haar ten 

behoeve van RWE gekochte of vervaardigde  hulpmiddelen geen 

inbreuk maakt op enig recht van intellectuele of industriële 

eigendom van derden, dan wel dat het gebruik ervan ook 
anderszins niet onrechtmatig is jegens derden, in enig land. 

 

26.6 Indien het gebruik door RWE als in artikel 26.5 bedoeld inbreuk  

maakt of dreigt te maken op een recht van intellectuele of 

industriële eigendom van derden, of enig ander recht van derden, 

zal Leverancier: 

 a) voor de betrokken zaken en/of hulpmiddelen een gebruiksrecht 

verwerven; 

 b) de betrokken zaken en/of hulpmiddelen zodanig wijzigen dat de 

inbreuk wordt opgeheven; 

 c) de betrokken zaken en/of hulpmiddelen vervangen door 

gelijkwaardige zaken die geen inbreuk maken op rechten van 
derden; 

 d) de betrokken zaken en/of hulpmiddelen terugnemen tegen 

terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, 

 

 alles: 

 
 a) in overleg met RWE, 

 b) zonder dat voor RWE buiten de overeengekomen koopprijs extra 

kosten ontstaan en 

 c) zonder dat de gebruiksmogelijkheden beperkter zijn dan die van 

de oorspronkelijke te leveren zaken en/of hulpmiddelen. 

 
26.7 Leverancier zal in eerste instantie de in artikel 26.6 hoogst 

gerangschikte optie trachten te realiseren. Als Leverancier  heeft 

aangetoond dat de realisatie daarvan redelijkerwijs niet mogelijk is, 

is Leverancier gerechtigd de daar onder gerangschikte  optie uit te 

voeren. Leverancier zal voorts prompt alle overige noodzakelijke 

maatregelen treffen en RWE zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 
 

26.8 Leverancier vrijwaart RWE voor elke mogelijke terechte of 

onterechte aanspraak ter zake van een (vermeende) inbreuk op 

een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Leverancier  of 

een derde, voor zover de (vermeende) inbreuk verband houdt met, 

voortvloeit uit of op enige wijze gerelateerd is aan de uitvoering van 
de overeenkomst of de betrokkenheid van Leverancier, ongeacht of 

voornoemde inbreuk aan RWE te wijten is. Leverancier verplicht 

zich in geval van een dergelijke aanspraak tot het , op haar kosten, 

treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot het 

voorkomen van de inbreuk, voorkoming van stagnatie bij RWE en 

beperking van de door RWE te maken extra kosten en/of te lijden 
schade. 

 

26.9 Tenzij RWE uitdrukkelijk anders verzoekt, neemt Leverancier de 

verdediging op zich in iedere procedure die tegen RWE mocht 

worden ingesteld wegens een gestelde inbreuk op rechten van 

derden. RWE zal Leverancier onmiddellijk schriftelijk van een 
dergelijke actie in kennis stellen en aan Leverancier de 

redelijkerwijs noodzakelijke volmachten en hulp verstrekken. 

Leverancier vrijwaart RWE tegen alle schade en kosten waaronder 

maar niet beperkt tot kosten die gerelateerd zijn aan (een 

veroordeling in ) de procedure en zal de kosten van de procedure 

voldoen.  
 

26.10 Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is RWE 

gerechtigd, indien derden RWE ter zake van schending van 

intellectuele en/of industriële eigendomsrechten aansprakelijk 

stellen, de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden zonder jegens Leverancier schadeplichtig 
te zijn. 

 

26.11 Voor zover er kosten verbonden zijn aan het vestigen van enig 

intellectueel of industrieel eigendomsrecht, komen deze kosten voor 

rekening van RWE. Leverancier machtigt RWE hierdoor 
onherroepelijk de intellectuele eigendomsrechten en/of de 

overdracht van die rechten aan RWE, in de desbetreffende  

registers te doen inschrijven. 

 

26.12 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zal Leverancier 

geen gebruik maken van aan RWE toebehorende handelsnamen, 
handelsmerken of logo’s, noch afzonderlijk noch in enigerlei 

combinatie met aan Leverancier of derden toebehorende 

handelsnamen. 

 

ARTIKEL 27  RESERVEDELEN 

 
Leverancier is verplicht gedurende een naar verkeersopvatting voor de 

desbetreffende zaak redelijke termijn reservedelen voorradig te houden, 

ook indien de productie van die zaak inmiddels is beëindigd. Leverancier 

zal RWE tijdig informeren over het tijdstip van beëindiging van de 

productie, teneinde RWE voordien in staat te stellen reservedelen te 

bestellen. 
 

ARTIKEL 28  OVERDRACHT 

 

28.1 Leverancier mag de rechten en verplichtingen die voor Leverancier 

uit de Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk, 

aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van RWE. 

 

28.2 Leverancier mag de uitvoering van zijn verplichtingen uit de 

Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk, aan derden 

uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

RWE. Ook voor de inzet van ingeleend personeel dient vooraf 
goedkeuring van RWE te worden verkregen. RWE heeft het recht 
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aan de toestemming voorwaarden te verbinden. Eventuele 

toestemming ontheft Leverancier niet van zijn verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst. 

 

28.3 De Leverancier geeft bij deze aan RWE bij voorbaat toestemming 

om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te 
dragen aan een derde, voor zover deze derde deel uitmaakt van 

RWE. 

 

28.4 Indien de Leverancier voor de uitvoering van de Werkzaamheden 

met toestemming van RWE een of meer derden inschakelt, zal de 

Leverancier in zijn overeenkomst met die derde(n) voor zoveel van 
toepassing de bepalingen uit de Overeenkomst van kracht doen 

zijn, alsmede de verplichting voor die derde(n) zulks ook te doen 

jegens de derde(n) die deze met schriftelijke toestemming van 

RWE inschakelt. 

 

28.5 Een onder deze bepaling gegeven toestemming van RWE laat 
onverlet de aansprakelijkheid van de Leverancier voor de 

gedragingen van de ingeschakelde derde(n). 

 

 

ARTIKEL 29  AANSPRAKELIJKHEID 

 
29.1 Leverancier is gehouden tot vergoeding van alle schade die RWE 

lijdt door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.  

Deze schadevergoedingsverplichting van Leverancier bedraagt voor 

schade aan zaken waarvan het eigendom en het risico bij RWE 

liggen ten hoogste 

- Euro 2.500.000,-- per schadegeval voor Overeenkomsten met 
een totaalprijs gelijk aan of kleiner dan  Euro 100.000,--, en 

- Euro 5.000.000,-- per schadegeval voor Overeenkomsten met 

een totaalprijs groter dan Euro 100.000,--  

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald zijn Leverancier en 

RWE jegens elkaar niet aansprakelijk voor de door hen in verband 

met de uitvoering van de Overeenkomst geleden gevolgschade 
tenzij Leverancier voor deze schade verzekerd is of deze schade 

verband houdt met het in artikel 26 bepaalde. Onder gevolgschade 

wordt uitsluitend verstaan: winstderving, productieverlies, 

inkomstenderving of levering van vervangende energie. 

 

29.2 Leverancier vrijwaart RWE tegen alle aanspraken van derden op 
vergoeding van schade door of in verband met de uitvoering van de 

Overeenkomst. In dit lid zijn onder derden mede te begrijpen 

personeel van RWE en zij die in opdracht van RWE werkzaam zijn. 

 

29.3 Tenzij schuld van RWE of het personeel van RWE wordt bewezen, is 

RWE niet aansprakelijk voor enige schade, die mocht ontstaan voor 
de Leverancier, diens personeel of andere personen door de 

Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken, 

waaronder mede begrepen vernieling en vermissing van 

eigendommen. 

 

29.4 Leverancier is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico's 
voldoende te verzekeren. Voor nieuwbouw activiteiten, die een 

bedrag van Euro 500.000,- te bovengaan, zal de Leverancier in de 

aanbiedingsfase reeds met  RWE in overleg treden wie 

verantwoordelijk is voor het afsluiten van een specifieke CAR-

verzekering. Bij gebreke van overleg is Leverancier 
verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van een deugdelijke CAR-

verzekering. 

 

 

 

ARTIKEL 30  VERZEKERINGEN 
 

30.1 Op verzoek van RWE dient Leverancier de polissen ter inzage te 

verstrekken van verzekeringen die Leverancier op grond van eerder 

genoemde bepalingen verplicht is af te sluiten. Het verzekerd 

bedrag en de eigen risico's behoeven de goedkeuring van RWE. 

 
30.2 Kan Leverancier in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid 

jegens RWE aanspraak op een uitkering krachtens een 

verzekeringsovereenkomst doen gelden, dan dient Leverancier 

ervoor te zorgen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan RWE 

geschieden; daartoe kan RWE verlangen dat:  

i) Leverancier de verzekeringsovereenkomst mede ten behoeve 
van RWE afsluit, dan wel dat  

ii) Leverancier een eventuele verzekeringsaanspraak aan RWE 

overdraagt, zulks ter keuze van RWE. 

iii) Leverancier geeft aan RWE een onherroepelijke volmacht een 

schade-uitkering in ontvangst te nemen. 

 
30.3 Verzekering door Leverancier leidt niet tot beperking van diens 

aansprakelijkheid noch tot mede-aansprakelijkheid van RWE. 

 

Voor alle transportmiddelen van Leverancier respectievelijk 

onderleverancier(s) welke worden ingezet op de terreinen van 

Opdrachtgever dient een geldige WAM-verzekering te worden 

afgesloten. Op verzoek van de Opdrachtgever dient te leverancier 

daartoe strekkende bewijsmiddelen te overleggen. 

 

 

ARTIKEL 31  INLENERS - EN KETENAANSPRAKELIJKHEID 

 
31.1 Indien en voor zover de inleners- en/of ketenaansprakelijkheid op 

basis van artikel 34 en 35 Invorderingswet 1990 op de 

overeenkomst van toepassing kan zijn, dient Leverancier aan alle 

uit deze wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen. 

 

31.2 Leverancier is gehouden mee te werken aan: 
a) het scheppen van waarborgen voor de afdracht van belastingen 

en sociale lasten verband houdende met de werkzaamheid, en   

b) de vrijwaring voor de loon- en omzetbelasting en/of premies 

sociale verzekeringen van RWE ter zake door middel van het 

gebruik van een zogenoemde G-rekening bij een bankinstelling 

of een depotrekening bij de Belastingdienst. 
 

31.3 Leverancier zal waarborgen dat zijn factuur voldoet aan de 

factuurvereisten op grond van wet- en regelgeving (in het bijzonder 

het besluit van 6 december 2014, nr. BLKB-2014-704M)en 

Leverancier zal een registratie bijhouden van de personen die zijn 

ingeleend dan wel werk in (onder)aanneming hebben verricht en de 
dagen waarop en de uren gedurende welke de personen  de 

werkzaamheden voor RWE hebben verricht. Deze registratie bevat 

tevens de naam, geboortedatum en, indien wettelijk vereist het 

Burgerservicenummer  (BSN) van de betreffende personen. Mocht 

RWE het wenselijk achten dat meer gegevens worden vastgelegd 

en/of worden aangeleverd dan zal Leverancier deze gegevens op 
eerste verzoek van RWE per ommegaande vastleggen, 

respectievelijk aanleveren. Leverancier zal waarborgen dat de 

betreffende personen hieraan meewerken. Leverancier dient tevens 

aan RWE te verklaren dat de betreffende personen op het moment 

van de verrichting van de diensten bij haar in loondienst waren. 

 
31.4 Leverancier zal indien en voor zover sprake is van omstandigheden 

als bedoeld in artikel 31.1 op de factuur tevens vermelden: 

 a) het G-rekeningnummer bij de bankinstelling waarop een deel van 

het factuurbedrag  moet worden gestort; 

 b) een omschrijving of kenmerk van het werk waarvoor betaald 

wordt, alsmede het loonbedrag in gevolge artikel 10 van de Wet op 
de loonbelasting 1964; 

 c) het nummer of kenmerk van de overeenkomst waarmee 

Leverancier personeel heeft uitgeleend, en 

 d) de periode waarin die prestatie of prestaties zijn verricht. 

 

31.5 Het percentage van het factuurbedrag dat voor de sociale lasten en 
loonbelasting en, in voorkomende gevallen, omzetbelasting op de 

G-rekening dient te worden gestort, bedraagt: 

 a) afhankelijk van de soort SNA-keurmerk, minimaal 25%, of 

 b) bij gebreke van het SNA-keurmerk: 40%. 

 

31.6 Het bepaalde in artikel 31.4 en 31.5 is niet van toepassing indien 
Leverancier beschikt over een SNA-registratie en een zogenoemde 

disculpatieverklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat 

Leverancier zekerheid heeft gesteld bij de Belastingdienst voor de 

betaling van loonheffingen en omzetbelasting. Leverancier dient 

jaarlijks deze disculpatieverklaring een RWE te verstrekken. 
 

31.7 Op verzoek van RWE dient Leverancier facturen vergezeld te doen 

gaan respectievelijk te doen verwijzen naar de registratie waaruit 

blijkt welke personen op welke dagen en gedurende hoeveel uur 

per dag voor de verrichting van diensten zijn ingezet. 

 
 

ARTIKEL 32  OPZEGGING EN ONTBINDING 

 

32.1 RWE heeft te allen tijde de bevoegdheid de Overeenkomst 

tussentijds op te zeggen door middel van een schriftelijke 

mededeling aan de Leverancier, mits dit met opgave van voldoende 
gewichtige redenen geschiedt. 

 

32.2 Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling, staakt 

de Leverancier de uitvoering van de Overeenkomst. RWE en 

Leverancier zullen alsdan overleg plegen over de gevolgen van een 

zodanige beëindiging, met als uitgangspunt dat Leverancier recht 
heeft op een redelijke vergoeding voor de tot op dat moment 

uitgevoerde werkzaamheden en leveringen, niet bestaande in 

vergoedingen ter zake van productieverlies, gederfde winst en 

geleden verlies. Het gestelde in dit lid geldt niet voor de gevallen 

genoemd in het derde en vierde lid van dit artikel. 

 
32.3 Indien Leverancier tekort schiet in de nakoming van de 

Overeenkomst alsmede in geval van faillissement of surseance van 

betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige 

daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van 

Leverancier, is Leverancier van rechtswege in verzuim en heeft 

RWE het recht  
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a) de Overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden 

door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier, 

en/of 

b) betalingsverplichtingen op te schorten, en/of 

c) de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor 

rekening van Leverancier aan derden op te dragen,  
alles zonder dat RWE tot enige schadevergoeding gehouden is en 

onverminderd eventuele aan RWE toekomende rechten daaronder 

begrepen het recht van RWE op volledige schadevergoeding. 

 

32.4 Alle vorderingen, die RWE in deze gevallen op de Leverancier 

mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar 
zijn. 

 

 

ARTIKEL 33  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

 

33.1 Op de Overeenkomst en alle Overeenkomsten die daaruit 
voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met 

uitdrukkelijke uitsluiting van de Internationale koopwetten. 

 

33.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der 

partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van 

deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten 
tussen partijen mochten ontstaan, zullen, tenzij de wet dwingend 

anders bepaalt, worden berecht door de bevoegde rechter in het 

arrondissement 's-Hertogenbosch. 

 

33.3 In afwijking van het gestelde in het tweede lid van dit artikel, heeft 

RWE het recht te bepalen dat het geschil door arbitrage wordt 
beslecht. In dat geval zal arbitrage plaatsvinden overeenkomstig 

het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te 

Rotterdam. 

 

33.4 De onderwerping van een geschil aan de rechter of het 

scheidsgerecht geeft de Leverancier niet de bevoegdheid de 
werkzaamheden te staken. Staking van de werkzaamheden door de 

Leverancier geeft RWE het recht om, nadat de Leverancier 

schriftelijk is aangemaand, in de werkzaamheden voor diens 

rekening te voorzien behoudens de verrekening waartoe de rechter 

of het scheidsgerecht RWE eventueel zal verplichten. 

 
 

ARTIKEL 34  VERTALING 

 

Deze Inkoopvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse 

taal. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg van deze 

inkoopvoorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend. 
 

 

ARTIKEL 35 VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU 

 

35.1 De VGM voorschriften en beleidsverklaring van RWE maken deel uit 

van de Overeenkomst. Voor specifieke Leveranties gelden nadere 
voorschriften en/of instructies zoals opgenomen in de 

Overeenkomst. 

 

35.2 De Overeenkomst is uitsluitend geldig binnen het kader van de 

overeengekomen werkzaamheden en de daarbij van toepassing 
zijnde algemene- en specifieke regels. De risico’s en 

beheersmaatregelen die daarbij van belang zijn moeten vóór 

aanvang van de Werkzaamheden schriftelijk in een VGM-plan zijn 

vastgelegd, op basis van een RI&E en/of TRA. 

 

35.3 Oponthoud tijdens de Leverantie tengevolge van de nakoming van 
de VGM voorschriften of nadere specifieke voorschriften die 

redelijkerwijs aan de Leverancier bekend konden zijn, geldt niet als 

overmacht. Derhalve kan RWE de uitvoering van de Leverantie 

doen staken, zonder dientengevolge tot enige vorm van 

schadevergoeding gehouden te zijn. 

 
35.4 De Leverancier dient ten tijde van de uitvoering van de 

werkzaamheden in het bezit te zijn van een geldig VCA */** of 

OHSAS 18001:2007 certificaat of een gelijkwaardig 

veiligheidsmanagementsysteem. De eventuele gelijkwaardigheid 

dient aangetoond te worden middels een door een onafhankelijke 

Veiligheidscertificerende Instelling uitgevoerde audit en een terzake 
afgegeven verklaring. Alle eisen die op basis van het certificaat zijn 

gesteld, zijn onverkort voor alle werkzaamheden van toepassing. 

Indien de leverancier een Zelfstandige Zonder Personeel is, dient 

hij in het bezit te zijn van het VOL-VCA diploma en een door een 

onafhankelijke veiligheidscertificerende instelling afgegeven VCA 

verklaring gebaseerd op de door RWE bepaalde VCA-items. 
 

35.5 Indien (een deel van) de werkzaamheden in onderaanneming wordt 

uitgevoerd, zijn daarop de VGM-voorwaarden uit de Overeenkomst 

onverkort van toepassing. Onderaanneming dient schriftelijk te 

worden gemeld en dient door RWE te worden goedgekeurd. 

 

35.6 De Leverancier dient een planning te overleggen waarin 

opgenomen: 

- Wekelijkse veiligheidsrondes op de werklocatie waarbij de 

bevindingen schriftelijk dienen te worden vastgelegd en 

beheersmaatregelen genomen dienen te worden op 

geconstateerde afwijkingen; 
- Toolboxmeetingen waarbij rekening gehouden dient te worden 

dat, afhankelijk van de actualiteit, onderwerpen door RWE kunnen 

worden aangereikt; 

- De bepaling van de projectgebonden risico’s waaronder het 

opzetten en uitvoeren van taakrisico analyses en het naar 

aanleiding daarvan gevoerde overleg en/of verstrekte instructies. 
 

35.7 De Leverancier is verplicht tot naleving van alle wettelijke en 

andere arbo-eisen die gelden ten aanzien van zijn organisatie. 

Iedere leverancier dient zich te houden aan de specifieke VGM 

voorwaarden en/of voorschriften van de betreffende locatie van 

RWE. 
 

35.8 De Leverancier dient een registratie bij te houden van de VGM 

statistieken, gebaseerd op de LTIF (Lost Time Injury Frequency). 

De LTIF wordt bepaald door het aantal verzuimongevallen te 

vermenigvuldigen met 1.000.000 en vervolgens te delen door het 

aantal gewerkte uren. 
De VGM doelstellingen worden jaarlijks en per project vastgesteld 

en dienen te zijn opgenomen in het VGM-plan uitvoeringsfase. 

 

35.9 Alle operationele medewerkers, inclusief operationeel 

leidinggevenden, dienen een Personal Safety Logbook (PSL) te 

bezitten en dit op verzoek van een daarvoor aangewezen 
medewerker van RWE te tonen. 

 

35.10 Alle operationele medewerkers van de Leverancier dienen in het 

bezit te zijn van een geldig diploma B-VCA of gelijkwaardig  

(gelijkwaardigheid wordt bepaald conform de eindtermen VCA). 

Alle operationeel leidinggevenden dienen in het bezit te zijn van een 
geldig diploma VOL-VCA of gelijkwaardig (gelijkwaardigheid wordt 

bepaald conform de eindtermen VCA). 

Alle medewerkers welke te maken hebben met het 

werkvergunningsysteem en bedrijfseigen procedures van RWE, 

dienen een instructie gehad te hebben van deze procedures, met 

hiervan een vermelding in het Personal Safety Logbook (PSL). 
Alle medewerkers welke werkzaamheden verrichten als vermeld in 

de Gids Opleidingen Risicovol Werk, dienen dienovereenkomstig te 

beschikken over een geldig diploma voor deze werkzaamheden. 

 

35.11 Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de personen die door 

de Leverancier met de uitvoering van de werkzaamheden zijn belast 
de  procedures en toegangsinstructie van RWE te volgen. Deze 

instructies hebben een beperkte geldigheidsduur en dient te worden 

vermeld in het Personal Safety Logbook (PSL). 

 

35.12 De Leverancier en haar medewerkers dienen aanwezig te zijn op  

van RWE uitvoering te geven aan bedrijfsspecifieke voorlichting en 
onderricht. 

De communicatie en overlegstructuur dienen opgenomen te zijn in 

het VGM-plan uitvoeringsfase met als basis de Nederlandse taal, 

mits anders bepaald. 

 
De Leverancier dient er zorg voor te dragen dat alle 

veiligheidsdocumentatie en  -communicatie beschikbaar is in een 

taal die haar medewerkers beheersen.  

 

35.13 Alvorens wordt begonnen met de uitvoering van werkzaamheden op 

de locatie resp. de vestiging van RWE, dient toestemming te zijn 
verleent door de vertegenwoordiger van de desbetreffende locatie.  

 

35.14 Alle materialen en middelen, inclusief persoonlijk 

beschermingsmiddelen, dienen te voldoen aan alle wet- en 

regelgeving en aanverwante eisen.  

 
35.15 De Leverancier dient zich op de hoogte te stellen van het 

bedrijfsnoodplan en de ontruimingsvoorschriften van de locatie van 

RWE waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De Leverancier 

dient op de werklocatie minimaal te voldoen aan het door RWE 

vastgestelde aantal medewerkers  met een eerste hulp en/of BHV 

opleiding. 
  

35.16 De Leverancier dient de gegevens uit 35.6 en 35.8 te monitoren en 

op regelmatige basis te evalueren en zo nodig het actieplan aan te 

passen. De wijze van rapporteren, frequentie en inhoudelijke 

aspecten worden door de RWE vastgesteld. 

 
35.17 De Leverancier dient alle ongevallen en incidenten te rapporteren 

en onderzoek uit te voeren met behulp van een onderzoeksmethode 

zoals Tripod, feitenboomanalyse of gelijkwaardig. De 

onderzoeksresultaten en beheersmaatregelen dienen te worden 

gemeld aan RWE. RWE behoudt het recht onafhankelijk of in 

samenwerking met de Leverancier een eigen onderzoek uit te 
voeren. 
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35.18 De Leverancier dient voor de duur van het project en/of werk of 

indien er sprake is van een Overeenkomst voor een langere 

periode, een auditplanning op te stellen. De leverancier dient de 

auditplanning op te volgen en de audits dienen gericht te zijn op de 

project specifieke risico’s. De rapportage en verbeteracties dienen 
te worden gerapporteerd aan de RWE. 

 

35.19 De in deze voorwaarden en alle andere bij RWE in gebruik zijnde 

veiligheidsvoorschriften en –instructies kunnen door RWE via 

mondelinge en schriftelijke gegeven aanwijzingen te allen tijde 

worden gewijzigd en/of aangevuld voor zover redelijkerwijs 
noodzakelijk. De Leverancier zal gebonden zijn bedoelde 

aanwijzingen/aanvullingen op te volgen. 

 

 

ARTIKEL 36  GEVAARLIJKE STOFFEN 

 
36.1 Onder gevaarlijke stoffen wordt onder andere verstaan: 

− Algemene chemicaliën; 

− Reinigingsmiddelen en verdunners; 

− Stoffen bedoeld voor laboratoria en onderzoek; 

− Montage hulpmiddelen; 

− Kleef- en afdekmiddelen; 
− Isolatiemateriaal; 

− Bedrijfschemicaliën; 

− Afdichtingmateriaal; 

− Smeermiddelen; 

− Industriële gassen. 

 
36.2 Voor alle gevaarlijke stoffen die gebruikt worden op locaties van 

RWE dient de Leverancier te zorgen voor de aanwezigheid van een 

veiligheidsinformatieblad dat voldoet aan de eisen, gesteld in de 

wet Milieu Milieubeheer. Het uitvoerende personeel moet op de 

hoogte zijn van de wijze waarop de benodigde informatie kan 

worden gevonden. 
 

36.3 De Leverancier is en blijft verantwoordelijk voor de juiste opslag, 

verpakking, afvoer, be- en verwerking van de door hem in gebruik 

zijnde gevaarlijke (afval-)stoffen, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen 

 
36.4 Voor uitvoerend personeel, dat op de locaties van RWE wordt 

blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, dient de Leverancier te zorgen 

voor een arbeidshygiëneprogramma. 

 
ARTIKEL 37  MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 

 
37.1 Leverancier handelt te allen tijde in overeenstemming met de 

geldende nationale en internationale wet- en regelgeving op het 

gebied van mensenrechten, milieu, arbeidsomstandigheden, 

veiligheid en gezondheid van werknemers. 

 

37.2 Onderdeel van deze voorwaarden is de RWE Code of 
Conduct  (hierna: CoC). De CoC geldt voor RWE en de aan haar 

gelieerde partijen binnen het RWE concern en zorgt voor 

duidelijkheid en geeft houvast als het gaat om zaken die de eigen 

verantwoordelijkheid raken. De CoC helpt medewerkers hoe zij uit 

naam van hun bedrijf horen te handelen. RWE vindt het belangrijk 

om deze principes uit dragen naar haar leveranciers en eist dat zij 
zich hieraan conformeren. De CoC is gepubliceerd op: 

http://www.rwe.com/web/cms/en/2438/rwe/about-rwe/code-of-

conduct/ . 

 

37.3 RWE verlangt van haar leveranciers dat zij de Global Compact of 

the United Nations (www.unglobalcompact.org) onderschrijven en 
naleven. Deze Global Compact vormt daarom een integraal 

onderdeel van de Overeenkomst tussen RWE en Leverancier. 

Hierbij verklaart Leverancier overeen te stemmen met de Global 

Compact. 

 
37.4 Teneinde toe te zien op de naleving van de Global Compact zal 

RWE Leverancier zo nu en dan raadplegen. Wanneer RWE dit 

passend acht kan een audit door een door RWE aan te wijzen derde 

partij worden uitgevoerd. Hierbij verklaart Leverancier haar 

onvoorwaardelijke en volledige medewerking aan een dergelijk te 

verlenen en onderkent dat mogelijke bevindingen een nadelig 
effect kunnen hebben op de relatie met RWE. 

 
 

ARTIKEL 38  MENSENRECHTEN 

 
38.1 De Opdrachtgever verwijst uitdrukkelijk naar de Bijlage 

Mensenrechten bij de Overeenkomst (de Bijlage), zoals deze van 

toepassing is binnen de RWE Groep en die via de volgende link kan 
worden geraadpleegd (www.rwe.com/humanrights).  

 

38.2 De Opdrachtgever verwacht van de Leverancier, en de Leverancier 

stemt daarmee in, dat hij de principes en alle daarin vervatte 

verplichtingen te allen tijde uitdrukkelijk aanvaardt en naleeft en 

zich in het bijzonder inzet om de daarin uiteengezette principes op 

het gebied van mensenrechten, arbeidsverhoudingen en 

milieubescherming te ondersteunen en uit te voeren, zowel in haar 
eigen bedrijf als bij haar onderleveranciers. 

 

38.3 Om het risico voor mensenrechten, arbeidsverhoudingen en 

milieubescherming in verband met de leveringsketen nader te 

kunnen beoordelen en vaststellen, kan de Opdrachtgever op 

frequente of ad-hoc basis een vragenlijst beschikbaar stellen over 
typische risicogebieden en preventieve en corrigerende maatregelen 

die genomen zijn en/of nodig zijn binnen het werkgebied van de 

Leverancier, waarop de Leverancier op tijd zal reageren. 

 

38.4 De Leverancier is voorts verplicht de Opdrachtgever onmiddellijk op 

de hoogte te stellen van elk incident, elke schending van of elk 
aanzienlijk verhoogd risico op schending van enig 

mensenrechtenprincipe waarmee de Opdrachtgever in zijn 

leveringsketen met de Leverancier te maken krijgt. 

 

38.5 Opdrachtgever heeft het recht om door middel van het opvragen 

van informatie en bewijsstukken of het uitvoeren van inspecties ter 
plaatse, zoals nader omschreven in de Bijlage, controles uit te 

voeren om vast te stellen of de Leverancier of een onderleverancier 

zijn verplichtingen uit hoofde van de Bijlage is nagekomen. 

 

38.6 Indien de Leverancier duidelijk niet voldoet aan een van de 

principes en weigert de nodige preventieve of corrigerende 
maatregelen te nemen volgens de Bijlage, behoudt de 

Opdrachtgever zich, naast andere beschikbare rechtsmiddelen, het 

recht voor om de overeenkomst met de Leverancier te beëindigen. 

 

38.7 Indien de Opdrachtgever wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor 

een schending van toepasselijke wettelijke vereisten die te wijten is 
aan opzet of grove nalatigheid van de Leverancier, in het bijzonder 

het niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de 

Bijlage, zal de Opdrachtgever een eventuele uit hoofde van deze 

Overeenkomst de opgelegde boete aan de Leverancier als 

schadeclaim doorberekenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.rwe.com/web/cms/en/2438/rwe/about-rwe/code-of-conduct/
http://www.rwe.com/web/cms/en/2438/rwe/about-rwe/code-of-conduct/
http://www.unglobalcompact.org/
https://www.rwe.com/-/media/RWE/documents/09-verantwortung-nachhaltigkeit/menschenrechtliche-sorgfaltspflicht/rwe-human-rights-supplier-contract-appendix.pdf

