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Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1    In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan on-

der:
  •  “AB Werkt”: AB Werkt Bedrijfsverzorging BV, ingeschreven in het Neder-

landse handelsregister onder nummer 112056379 dan wel een aan haar 
gelieerde vennootschap;

  •  “dienst” of “diensten”: door AB Werkt aangeboden dan wel geleverde 
diensten in de ruimste zin des woords, bestaande uit het (laten) verwij-
deren van asbesthoudende bouwmaterialen, dan wel daarmee verband 
houdende of daaruit direct voortvloeiende werkzaamheden;

  •  “Opdrachtgever”: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die een op-
dracht aan AB Werkt verstrekt tot levering van diensten.

1.2   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of over-
eenkomsten door AB Werkt gedaan aan of aangegaan met een Opdracht-
gever alsmede op de uitvoering daarvan.

1.3   Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door 
de (potentiële) Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

1.4   Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdracht-
gever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door 

 AB Werkt schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1  Alle aanbiedingen van AB Werkt zijn vrijblijvend. Opdrachten en accepta-

ties van aanbiedingen door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
2.2   AB Werkt is pas gebonden indien zij de opdracht schriftelijk heeft beves-

tigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
2.3   Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van AB Werkt dienen binnen 2 

dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan AB Werkt 
te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht 
wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Opdrachtge-
ver daaraan gebonden is.

2.4   Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel bin-
den AB Werkt alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5   AB Werkt heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de 
opdracht één of meerdere derden in te schakelen.

2.6   AB Werkt bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de op-
dracht wordt uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening 
met de wensen van de Opdrachtgever. Iedere opdracht wordt, met terzij-
destelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, 
geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door AB Werkt.

2.7   Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de over-
eenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3 Gegevens en vrijwaring
3.1    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaar-

heid van de door of namens hem aan AB Werkt verstrekte gegevens en 
informatie. AB Werkt is niet gehouden de juistheid, volledigheid of be-
trouwbaarheid van deze aan haar verstrekte gegevens te onderzoeken.

  AB Werkt is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, in-
dien Opdrachtgever alle door AB Werkt verlangde gegevens en informatie 
heeft verstrekt. In dit kader dient de Opdrachtgever in ieder geval uiterlijk 
2 weken voor de geplande start van de werkzaamheden een getekend 
exemplaar van de opdrachtbevestiging, een kopie van de sloopvergun-
ning dan wel een kopie van een goedgekeurde sloopmelding en het as-
bestinventarisatierapport (type A en conform SC-540), dat geheel aansluit 
op de actuele situatie op het moment van de start van de uitvoering van 
de opdracht, aan AB Werkt ter beschikking te stellen.

3.2   Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, 
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van 
AB Werkt staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn ver-
plichtingen voldoet, heeft AB Werkt daarnaast het recht om de daardoor 
ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te 
brengen.

3.3   Indien en voor zover AB Werkt direct of indirect schade lijdt doordat de 
door Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of informatie onjuist zijn, is 
Opdrachtgever gehouden die schade volledig aan AB Werkt te vergoeden.

3.4   De Opdrachtgever zal AB Werkt evenals medewerkers van AB Werkt vrij-
waren voor aanspraken van derden, medewerkers van AB Werkt daar-
onder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst 
schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de Opdrachtge-
ver, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de Opdracht-
gever verstrekte gegevens of informatie en/of onveilige situaties in diens 
bedrijf of organisatie.

3.5   De Opdrachtgever vrijwaart AB Werkt te allen tijde tegen aanspraken 
gebaseerd op artikel 7:658 BW en tegen vergoedingen van schade aan 
de persoonlijke eigendommen van de al dan niet gedetacheerde me-
dewerker van AB Werkt en/of door AB Werkt ingeschakelde derden. De 
Opdrachtgever is verplicht tot het onderhouden van en toezien op veilige 
werkomstandigheden.

Artikel 4 Intellectuele eigendom
4.1  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en de 

benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat AB Werkt ontwik-
kelt, vervaardigt of verstrekt komen toe aan AB Werkt. De Opdrachtgever 
zal geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van AB Werkt ma-
ken.

Artikel 5 Prijzen
5.1   Door AB Werkt opgegeven of met AB Werkt overeengekomen prijzen en/

of tarieven zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde 
heffingen.

5.2   De prijsvorming is mede gebaseerd op het door de Opdrachtgever aan 
AB Werkt ter beschikking gestelde inventarisatierapport van een SC-540 
gecertificeerd bedrijf, danwel andere onderzoeksgegevens en/of de na-
dere opgaven door de Opdrachtgever. Indien tijdens het werk afwijkingen 
in de omvang of complexiteit van het werk aan het licht komen die naar 
het oordeel van AB Werkt prijsaanpassingen noodzakelijk maken, dan 
zal die aanpassing plaatsvinden, waarbij opdrachtgever terstond door AB 
Werkt worden geïnformeerd. De prijsvorming is tevens gebaseerd op de 
vigerende wet- en regelgeving. Indien na de prijsvorming veranderingen 
in deze wet- en regelgeving consequenties hebben voor de wijze van uit-
voering worden deze kosten door AB Werkt doorberekend.

  Door AB Werkt opgegeven of met AB Werkt overeengekomen prijzen en/
of tarieven zijn, tenzij in de opdracht uitdrukkelijk anders vermeld, inclu-
sief:

 •  alle voor de deskundige uitvoering van de overeenkomst benodigde 
hulp- en beschermingsmiddelen;

 • kosten van vervoer en verzekering;
 •  kosten van afvalverwerking van de verwijderde toxische/gevaarlijke 

bouwmaterialen naar een daartoe aangewezen afvalverwerker en/of 
afvaldepot;

 •  kosten van vrijgave door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.
5.3   Indien AB Werkt bijkomende diensten op zich neemt zonder dat daarvoor 

uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de overeenkomst, is zij gerechtigd 
om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

5.4   Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst 
kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, 
valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door 
AB Werkt van derden betrokken) wijzigen, is AB Werkt gerechtigd de prij-
zen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6 Faciliteiten
6.1   De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de locatie waar de werk-

zaamheden zullen worden uitgevoerd beschikt over de door de aldaar 
werkzame werknemers in redelijkheid gewenste faciliteiten. De Op-
drachtgever zal er onder andere voor zorgen dat AB Werkt beschikt over 
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stromend water en elektriciteit. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot 
enige vergoeding voor de terbeschikkingstelling van de faciliteiten.

6.2   De Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem te verstrekken facili-
teiten voldoen aan de voorschriften zoals die op dat moment daarop van 
toepassing zijn.

6.3   Indien werkzaamheden dienen te worden verricht op de locatie van de 
Opdrachtgever of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, 
dan dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat de werknemers van AB 
Werkt en van de door haar bij de uitvoering daarvan betrokken derden 
steeds op het overeengekomen tijdstip ongehinderde vrije toegang heb-
ben tot deze locatie. De Opdrachtgever dient er daarbij onder andere voor 
te zorgen dat AB Werkt tijdig en kosteloos kan beschikken over voldoende 
gelegenheid voor vrije aan- en afvoermogelijkheden, welke in ieder geval 
geschikt zijn voor een auto met aanhanger.

6.4   Indien zaken van AB Werkt of door haar ingeschakelde derden worden 
opgeslagen of gestald op de locatie van de Opdrachtgever of op een door 
hem daartoe aangewezen plaats, dan dient de Opdrachtgever daarover 
als goed huisvader te waken en al hetgeen te doen en na te laten dat 
van hem in dat verband redelijkerwijs verwacht mag worden. Zo dient 
de Opdrachtgever er in dat geval onder andere voor te zorgen en ervoor 
in te staan dat deze locatie afdoende beveiligd is - en dat deze zonodig 
wordt bewaakt - tegen vernieling, beschadiging, diefstal, teloorgang etc. 
Indien de Opdrachtgever daar niet in afdoende mate voor zorgt, dan kan 
AB Werkt daar zelf maatregelen toe nemen. AB Werkt is daartoe nimmer 
gehouden. Het vervullen van deze verplichting blijft dus steeds de ver-
antwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Indien AB Werkt daar zelf toe 
overgaat, dan komen de kosten daarvoor integraal voor rekening van de 
Opdrachtgever. Het risico van vernieling, beschadiging, diefstal, teloor-
gang etc., blijft ook in dat geval voor rekening van de Opdrachtgever.

6.5   Voorts dient de Opdrachtgever er op toe te zien dat deze plaats(en) niet 
kunnen en/of zullen worden betreden door niet direct bij de uitvoering 
van de werkzaamheden betrokken derden, daaronder begrepen kinderen 
en/of dieren.

6.6   De Opdrachtgever dient er zich van te onthouden om wijzigingen aan te 
brengen in de door AB Werkt of derden uitgevoerde werkzaamheden, hoe 
ook genaamd (daaronder begrepen (nood- en steun)constructies).

6.7   Indien er als gevolg van de niet naleving van het bepaalde in dit artikel 
direct of indirect schade, hoe ook genaamd, mocht ontstaan, dan komt 
zulks integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever, althans niet 
voor rekening en risico van AB Werkt of de door AB Werkt bij de uitvoe-
ring van de werkzaamheden betrokken derden.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever
7.1   De Opdrachtgever is verplicht de terreinen, met daarop staande opstallen, 

in een zodanige staat aan AB Werkt ter beschikking te stellen, dat AB 
Werkt de diensten op een verantwoorde wijze kan uitoefenen, alsmede 
dat het materieel van AB Werkt en de door of namens AB Werkt voor 
deze diensten ingezette personen, op verantwoorde wijze kan worden 
ingezet. De ruimtes onder en rondom het werkgebied dienen leeg en 
bezemschoon te zijn alsmede schoongespoten met een hogedrukreiniger 
te worden, zodat stof en spinnenwebben weg zijn. Verder dienen alle 
obstakels en losliggende materialen binnen een straal van minimaal 5 
meter rondom het terrein dan wel het object waar werkzaamheden die-
nen te worden verricht te zijn verwijderd.

7.2   Onder de onder 7.1 genoemde verplichtingen, vallen in ieder geval, doch 
niet uitsluitend, het voorafgaand schriftelijk informeren door Opdrachtge-
ver van AB Werkt over de aanwezigheid en de ligging van funderingen, 
kabels, leidingen, waaronder begrepen huisaansluitingen, en overige 
aanwezige obstakels, belemmeringen en risico’s, en deze te voorzien van 
een duidelijke markering. Opdrachtgever staat daarnaast in voor de juist-
heid, volledigheid en recentheid van de door hem aan AB Werkt verstrek-
te informatie.

7.3   De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle voor de uitvoering van 
de werkzaamheden benodigde vergunningen tijdig aanwezig zijn en dat 
deze geldig blijven. AB Werkt zal de aanwezigheid daarvan niet controle-
ren.

7.4   Indien Opdrachtgever de onder 7.1, 7.2 en 7.3 genoemde verplichtingen 
niet op het tussen partijen overeengekomen tijdstip nakomt dan wel de 
werkelijke situatie blijkt af te wijken va de in het asbestinventarisatierap-
port omschreven situatie, dan is AB Werkt gerechtigd om de uitvoering 
van de werkzaamheden op te schorten en/of de als gevolg hiervan extra 
uit te voeren werkzaamheden als meeruren in rekening te brengen. De 
uit deze opschorting ontstane schade aan de zijde van AB Werkt, daaron-
der begrepen de vertragingsschade, komt in dat geval voor rekening van 
de Opdrachtgever. Voorts zal het in dat geval afhankelijk zijn van de plan-
ning van AB Werkt, wanneer de uitvoering van de (herstel)werkzaamhe-
den wel zal kunnen gaan plaatsvinden.

7.5   Indien door de vertraging als voornoemd, schade mocht ontstaan aan de 
zijde van de Opdrachtgever dan is AB Werkt daarvoor nimmer aansprake-
lijk, ongeacht de aard en de omvang van de schade.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst
8.1   Door ondertekening van de offerte, dan wel door het op enige andere 

wijze tot stand laten komen van een overeenkomst tussen Opdrachtgever 
en AB Werkt, verklaart Opdrachtgever er jegens AB Werkt voor in te staan 
dat:

 •   Hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen zoals neergelegd in het 
Arbobesluit, het asbestverwijderingsbesluit en de SC-530, dan wel 
enige andere wettelijke regeling welke van toepassing is op het sa-
neren van asbest;

 •   Hij alle medewerking verleent aan verzoeken en (onaangekondigde) 
bezoeken van (het districtshoofd van) de arbeidsinspectie, de eigen 
certificerende instelling en de betreffende gemeente.

8.2   De verplichting van AB Werkt tot juiste uitvoering van de overeenkomst, 
beperkt zich tot de verwijdering van de asbesthoudende bouwmateria-
len die bij het aangaan van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 
AB Werkt bij AB Werkt bekend waren. AB Werkt is niet gehouden om in 
het kader van de uitvoering van de overeenkomst toxische en gevaarlijke 
bouwmaterialen te verwijderen waarvan de aanwezigheid niet bij het 
aangaan van de overeenkomst aan haar is medegedeeld, tenzij zulks lo-
pende de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk door 
AB Werkt met opdrachtgever is overeengekomen.

8.3   AB Werkt is gerechtigd om, indien tijdens de uitvoering van de over-
eenkomst blijkt dat kleine afwijkingen van de overeengekomen diensten 
noodzakelijk zijn teneinde de uitvoering van de overeenkomst correct te 
laten plaatsvinden, naar eigen inzicht de uitvoering van de overeenkomst 
in die zin te wijzigen, mits ook de gewijzigde diensten voldoen aan de 
vigerende wetten en regelgeving en ten minste kwalitatief een gelijk 
eindresultaat kan worden gegarandeerd door AB Werkt.

Artikel 9 Levering
9.1   De door AB Werkt opgegeven en de met haar overeengekomen termijnen 

en/of levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen 
als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht AB Werkt niet tot 
schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn uit de over-
eenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. 
De Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, 
indien en in zoverre AB Werkt niet binnen een door de Opdrachtgever ge-
stelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. 
AB Werkt is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

9.2   De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeen-
komst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor 
de nakoming van de overeenkomst door AB Werkt benodigde zaken en/of 
diensten. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden 
en/of de niet tijdige levering van door AB Werkt benodigde zaken en/
of diensten vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig ver-
lengd.

9.3   De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de 
zijde van AB Werkt ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de 
Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting 
of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van 
de overeenkomst.
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9.4   AB Werkt is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en 
betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitge-
voerd.

9.5   Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uit-
gevoerd, dan kan AB Werkt de uitvoering van die onderdelen die tot een 
volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten 
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 10 Overmacht
10.1   Indien AB Werkt door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te ko-

men, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, 
kosten of rente.

10.2   Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werksta-
kingen, brand, extreme weersomstandigheden, temperaturen onder de 0 
°C, ongeval of ziekte van personeel of directie, bedrijfsstoring, stagnatie 
in het vervoer, storende wettelijke bepalingen en elke andere omstandig-
heid die niet uitsluitend van de wil van AB Werkt afhankelijk is.

10.3   Indien sprake is van een overmachtsituatie is AB Werkt bevoegd de over-
eenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke ver-
klaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken 
duurt, is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet 
uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

10.4   Indien AB Werkt bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het le-
verbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Garantie en klachten
11.1   AB Werkt staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde 

diensten in overeenstemming met hetgeen de Opdrachtgever krachtens 
de overeenkomst mag verwachten te verrichten. AB Werkt zal zich naar 
beste vermogen inspannen om de met de Opdrachtgever overeengeko-
men doelstelling(en) te realiseren. AB Werkt kan echter niet instaan voor 
het bereiken van die doelstelling(en).

11.2   Indien een door AB Werkt geleverde dienst onvolledig of ondeugdelijk 
zou zijn, dan zal zij de betrokken dienst opnieuw leveren dan wel een 
redelijke prijskorting toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter 
beoordeling van AB Werkt.

11.3   De Opdrachtgever dient de geleverde diensten terstond na levering door 
of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van 
ieder recht op reclame en/of garantie.

11.4   De Opdrachtgever dient eventuele klachten over diensten en/of de uitvoe-
ring van de overeenkomst die hij tijdens de inspectie ontdekt of had horen 
te ontdekken onmiddellijk aan AB Werkt te melden. Voor alle overige 
klachten geldt dat de Opdrachtgever deze binnen 8 dagen na levering 
schriftelijk bij AB Werkt dient in te dienen. Bij gebreke van tijdige recla-
me/klagen vervalt elke aanspraak jegens AB Werkt.

11.5   Indien de Opdrachtgever reclameert is hij verplicht AB Werkt de gele-
genheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming 
vast te stellen, op straffe van verval van ieder recht op nakoming, herstel, 
ontbinding en/of (schade)vergoeding.

11.6   Ieder recht op garantie of reclame vervalt in geval van het door (personeel 
van) de Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschrif-
ten, niet voorzien gebruik, onoordeelkundig of achterstallig onderhoud, 
onoordeelkundig gebruik, zaken of factoren die geen deel uitmaken van 
de door AB Werkt aanvaarde opdracht, weersinvloeden of andere externe 
oorzaken, werkzaamheden en wijzigingen door derden, door AB Werkt 
verstrekte adviezen, door de Opdrachtgever aangeleverde zaken en door 
AB Werkt van derden betrokken zaken, voor zover deze derden geen ga-
rantie aan AB Werkt hebben verstrekt, gebreken door externe factoren 
en/of van buiten komend onheil, alsmede indien de Opdrachtgever enige 
uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting 
jegens AB Werkt niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

11.7   Na constatering van een tekortkoming in een dienst is de Opdrachtgever 
verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventue-
le onmiddellijke staking van gebruik van het gereinigde object daaronder 
uitdrukkelijk begrepen.

11.8   De Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van AB Werkt 
binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan AB Werkt mede te 
delen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de factuur te 
hebben goedgekeurd.

11.9   Reclames en/of klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Op-
drachtgever niet op.

Artikel 12 Advisering
12.1   AB Werkt streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen en an-

dere informatieverstrekking beoogde resultaten te bereiken, maar geeft 
hiervoor geen enkele garantie. Alle door AB Werkt gegeven adviezen 
evenals alle door AB Werkt verstrekte opgaven of informatie (bijvoorbeeld 
omtrent kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn derhalve geheel 
vrijblijvend en worden door AB Werkt verstrekt bij wijze van niet-binden-
de informatie.

12.2   De door AB Werkt uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor de 
Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.

12.3   Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AB Werkt is het 
de Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen van AB 
Werkt openbaar te maken of op andere wijze aan derden ter beschikking 
te stellen.

12.4   De Opdrachtgever zal alle adviezen, offertes en andere door AB Werkt 
verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken 
voor het doel waarvoor de adviezen, offertes en/of andere informatie is 
bestemd.

12.5   Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde 
dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van AB Werkt, 
voortvloeiende uit de in 12.1 vermelde advisering en/of informatiever-
strekking, is AB Werkt niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart AB 
Werkt tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 13 Betaling
13.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de fac-

turen van AB Werkt te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in 
de op de factuur vermelde valuta en uitsluitend op de wijze zoals op de 
factuur aangegeven.

13.2   “AB Werkt heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruit-
betaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te 
verkrijgen.

13.3   Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder 
verdere ingebrekestelling, over het factuurbedrag de wettelijke handels-
rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van 
betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand 
wordt aangemerkt.

13.4    Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Op-
drachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan 
de hand van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 
met een minimum van EUR 40,-.

13.5   Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet 
stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals 
indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) 
surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling 
(WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig be-
slag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd. 
Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever 
gehouden AB Werkt hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

13.6   Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter af-
doening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de 
verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die 
het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoe-
ning betrekking heeft op een latere factuur.
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13.7   De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over 
en weer verschuldigde bedragen. AB Werkt is steeds bevoegd al hetgeen 
zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de Op-
drachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al 
dan niet opeisbaar, aan AB Werkt schuldig is/zijn.

Artikel 14 Pandrecht en retentierecht
14.1   AB Werkt heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en do-

cumenten die AB Werkt uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal 
krijgen, voor alle vorderingen die zij op de Opdrachtgever heeft of mocht 
krijgen. AB Werkt heeft het pandrecht en retentierecht jegens een ieder 
die afgifte van de zaken of documenten verlangt.

14.2   AB Werkt kan de in 14.1 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen 
de Opdrachtgever in verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde 
opdrachten nog aan AB Werkt verschuldigd is.

Artikel 15 Annulering
15.1   De Opdrachtgever mag een gegeven opdracht niet annuleren. Indien de 

Opdrachtgever een gegeven opdracht desondanks geheel of gedeelte-
lijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van 
deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van 

 AB Werkt en de winstderving door AB Werkt, te vermeerderen met BTW, 
 aan  AB Werkt te vergoeden.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1   Buiten het bepaalde in artikel 11 heeft de Opdrachtgever geen enkele 

aanspraak op AB Werkt wegens gebreken in of met betrekking tot de door 
AB Werkt geleverde diensten. AB Werkt is derhalve niet aansprakelijk 
voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade 
(gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.), opzichtschade (schade aan 
objecten of andere zaken waaraan wordt gewerkt of die zich in de nabij-
heid daarvan bevinden), het verloren gaan dan wel verontreinigd raken 
van een nieuwe lading en iedere andere schade, ontstaan door welke 
oorzaak ook, waterschade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet 
van AB Werkt.

16.2   AB Werkt is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin 
voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen 
haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van 
deze personen.

16.3   In alle gevallen waarin AB Werkt gehouden is tot betaling van schadever-
goeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) 
van de geleverde diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. In-
dien de schade gedekt is door de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering 
van AB Werkt, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan 
het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzeke-
raar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het in de polis 
genoemde eigen risico.

16.4  Iedere vordering op AB Werkt, tenzij deze door AB Werkt is erkend, ver-
valt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de 
vordering.

16.5   Indien AB Werkt op basis van haar op dat moment bekende feiten en/
of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of 
ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat 
de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is AB Werkt niet 
aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over 
te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

Artikel 17 Non-concurrentie
17.1   Het is de werknemers van AB Werkt verboden om buiten AB Werkt om 

werkzaamheden voor derden te verrichten.
17.2    De Opdrachtgever zal geen opdracht geven aan de werknemers van AB 

Werkt, aan of de door AB Werkt bij de uitvoering van de werkzaamheden 
betrokken derden of aan het personeel van deze AB Werkt, ten einde 
buiten AB Werkt om rechtstreeks werkzaamheden door hen uit te laten 
voeren.

17.3   Evenmin zal de Opdrachtgever ingaan op een verzoek van een werkne-
mer van AB Werkt of van een door AB Werkt bij de uitvoering betrokken 
derde om buiten AB Werkt om werkzaamheden voor de Opdrachtgever 
te verrichten.

17.4   Bij overtreding van dit beding is AB Werkt gerechtigd om het werk on-
middellijk te staken en gestaakt te houden.

17.5   De op dat moment reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen in dat ge-
val onmiddellijk te worden voldaan en het reeds gefactureerde zal in dat 
geval onmiddellijk opeisbaar worden. Voorts is de Opdrachtgever in dat 
geval een boete verschuldigd van 7,5% van de totale aanneemsom. Deze 
boete is onmiddellijk opeisbaar.

17.6   De verschuldigdheid van de boete laat onverlet de aanspraak van 
 AB Werkt op vergoeding van de overigens door de overtreding van dit 
 beding aan de zijde van AB Werkt direct of indirect ontstane schade.

Artikel 18 Vertegenwoordiging
18.1   Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt 

is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover 
 AB Werkt aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.
18.2   Indien AB Werkt een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke 

of rechtspersonen zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het 
geheel jegens AB Werkt aansprakelijk.

18.3   Indien AB Werkt een overeenkomst sluit met een onderneming in op-
richting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst 
ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

Artikel 19 Slotbepalingen
19.1   De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voor-

waarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk 
zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. AB Werkt en 
de Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd 
zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk de-
zelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

19.2   Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Neder-
landse tekst bepalend.

19.3   Op alle overeenkomsten die door AB Werkt alsmede de uitvoering daar-
van worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.4   Alle geschillen tussen AB Werkt en de Opdrachtgever zullen in eerste 
instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement Limburg, Nederland, tenzij een andere Nederlandse 
rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is 
AB Werkt bevoegd om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de 
Opdrachtgever te wenden.

AB Werkt Bedrijfsverzorging BV, versie juli 2016


