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Deel I – Algemene bepalingen 

1 Definities 
1. In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt 
verstaan onder:  
• Baas: Baas B.V. en aan haar gelieerde 

vennootschappen binnen de Baas-Groep. 
• Opdrachtnemer: De (potentiële) wederpartij 

van Baas die optreedt als (onder)aannemer van 
werken of leverancier van zaken en/of diensten, 
met inbegrip van het uitlenen van personeel. 

• Aanbod: De aanbieding van Opdrachtnemer 
aan Baas voor het uitvoeren van 
werkzaamheden of het verrichten van diensten. 

• Opdracht: De door Baas aan Opdrachtnemer te 
verstrekken of verstrekte opdrachten. 

• Overeenkomst: Het geheel aan afspraken 
tussen Baas en haar Opdrachtnemer. 

• Levering: De oplevering, feitelijke aflevering van 
zaken of verlening van diensten door 
Opdrachtnemer. 

• Diensten: De door de Opdrachtnemer uit te 
voeren diensten, met inbegrip van het uitlenen 
van personeel aan Baas en het leveren c.q. 
verkopen van zaken aan Baas. 

• Ingehuurd personeel: Het door Baas van 
Opdrachtnemer ingehuurde personeel. 

• Arbeidskrachten: Werknemers van 
Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer 
ingeleende arbeidskrachten die bij Baas worden 
ingezet. 

• Werk: Het door Opdrachtnemer uit te voeren 
werk. 

• Werkzaamheden: De door Opdrachtnemer uit 
te voeren werkzaamheden of te verrichten 
levering(en) en/of dienst(en). 

 
2 Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van 
toepassing op alle aanvragen van, aanbiedingen 
aan, opdrachten verleend door en/of 
overeenkomsten met Baas, waarbij Baas optreedt 
als opdrachtgever, koper, huurder of inlener. 
 
2. Een Opdracht wordt verstrekt onder de 
ontbindende voorwaarde dat de uitvoering van 
het werk door de opdrachtgever van Baas niet of 
niet geheel aan Baas wordt opgedragen of dat de 
opdrachtgever van Baas of de directie van het 
werk goedkeuring onthoudt. In het geval de 
gehele Opdracht geen doorgang vindt, zijn Baas en 
Opdrachtnemer over en weer van rechtswege van 
alle verplichtingen ontslagen. Ingeval de Opdracht 
gedeeltelijk doorgang vindt, blijft de door Baas 
verstrekte Opdracht alleen met betrekking tot dat 
gedeelte in stand en zal de met Opdrachtnemer 
overeengekomen prijs of aanneemsom worden 
verlaagd naar rato van de vermindering van het 
aandeel van Opdrachtnemer in het werk. In geval 
van een gehele of gedeeltelijke ontbinding heeft 
Opdrachtnemer geen aanspraak op enigerlei 
vergoeding van kosten. 
 
3. Van de Algemene Inkoopvoorwaarden kan 
enkel worden afgeweken na uitdrukkelijke 
schriftelijke instemming van Baas. 
 
4. Algemene Voorwaarden en documenten met 
soortgelijke bepalingen van Opdrachtnemer 
worden door Baas uitdrukkelijk van de hand 
gewezen en kunnen Baas enkel binden indien Baas 
zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord 
heeft verklaard. 
 
5. Indien enige bepaling van deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden nietig c.q. ongeldig blijkt te 
zijn of door de rechter wordt vernietigd, dan is die 
bepaling onverbindend, maar blijven de overige 
bepalingen onverkort van kracht. 
 
6. Indien de Overeenkomst tussen Baas en 
Opdrachtnemer (ook) betrekking heeft op 

(onder)aanneming van werk, dan is naast het 
bepaalde in het algemene gedeelte (I) ook het 
bijzondere gedeelte (II) met betrekking tot 
(onder)aanneming van werk van toepassing. 
 
7. Indien de Overeenkomst tussen Baas en 
Opdrachtnemer (ook) betrekking heeft op inhuur 
en/of inleen van personeel, dan is naast het 
bepaalde in het algemene gedeelte (I) ook het 
bijzondere gedeelte (III) met betrekking tot Inhuur 
van personeel van toepassing. 
 
8. Indien de Overeenkomst tussen Baas en 
Opdrachtnemer (ook) betrekking heeft op levering 
van zaken en/of diensten, dan is naast het 
bepaalde in het algemene gedeelte (I) ook het 
bijzondere gedeelte (IV) met betrekking tot 
Leveringen van zaken en/of diensten van 
toepassing. 
 
9. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 53743792. 
 
3 Totstandkoming van de overeenkomst 
1. Iedere offerteaanvraag door Baas is slechts 
rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door een 
bevoegde vertegenwoordiger van Baas is gedaan. 
 
2. Ieder aanbod van Opdrachtnemer is 
onherroepelijk en geldig gedurende 60 
kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen. 
 
3. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Baas 
de aanbieding van Opdrachtnemer schriftelijk 
heeft aanvaard. Handelingen van Opdrachtnemer 
die zijn verricht voorafgaand aan de 
totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor 
rekening en risico van Opdrachtnemer. 
 
4. Baas is gerechtigd om elke offerteaanvraag in te 
trekken of te wijzigen zonder verplicht te zijn 
enigerlei kosten of schade die hiermee 
samenhangen te vergoeden. 
 
5. Opdrachtnemer dient te waarschuwen voor 
onjuistheden in de offerteaanvraag, de 
opdrachtverstrekking en/of de Overeenkomst. 
Indien Opdrachtnemer niet waarschuwt, komt 
hem geen beroep op verweer toe als de 
onjuistheid opgemerkt had kunnen worden. 
 
4 Prijzen 
1. Alle prijzen zijn vast, luiden in euro’s en zijn 
exclusief btw. Additionele kosten komen enkel 
voor vergoeding in aanmerking indien deze vooraf 
schriftelijk door Baas zijn aanvaard. 
 
5 Werkzaamheden 
1. Werkzaamheden van Opdrachtnemer 
geschieden met inachtneming van deze 
Inkoopvoorwaarden en de eisen geformuleerd in 
de Overeenkomst en de eisen gesteld aan goed 
vakmanschap. 
 
2. Opdrachtnemer zorgt voor adequaat toezicht, 
leiding en (indien nodig) voor vervanging van 
personen die door hem met de uitvoering van de 
Werkzaamheden zijn belast. 
 
3. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn 
met en uitvoering te geven aan alle wettelijke en 
andere voorschriften en verordeningen die van 
toepassing zijn op de uitvoering van de 
Werkzaamheden, waaronder die op het gebied 
van veiligheid, arbeidsomstandigheden, kwaliteit 
en milieu. 
 
4. Alle aanwijzingen die door Baas, dan wel door 
of namens de opdrachtgever van Baas, worden 
gegeven over de naleving van wettelijke en andere 

voorschriften en verordeningen, dienen door 
Opdrachtnemer te worden opgevolgd. 
 
5. Opdrachtnemer vrijwaart Baas en de 
opdrachtgever van Baas voor alle schade en 
kosten en andere nadelige gevolgen die ontstaan, 
doordat Opdrachtnemer verzuimt wettelijke en 
andere voorschriften en verordeningen na te 
leven. 
 
6 Hulpmiddelen en materieel 
1. Tenzij de Opdracht anders vermeldt, dient 
Opdrachtnemer te zorgen voor alle voor de 
uitvoering noodzakelijke gereedschappen, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en ander 
materieel. 
 
2. Indien Opdrachtnemer graafwerkzaamheden 
uitvoert, dient Opdrachtnemer op de locatie van 
de graafwerkzaamheden te beschikken over een 
geldige en volledige graafmelding, die met behulp 
van een digitale viewer kan worden geraadpleegd. 
Opdrachtnemer dient voordat met de 
graafwerkzaamheden wordt aangevangen de 
aanwezige kabels en leidingen op de door de 
CROW500 voorgeschreven wijze te lokaliseren en 
de benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen om 
schade aan kabels en leidingen te voorkomen. 
Opdrachtnemer mag niet beginnen met 
(graaf)werkzaamheden zonder informatie over de 
bodemgesteldheid en de veiligheidsklasse van de 
bodem. 
 
3. Opdrachtnemer dient aan te tonen dat al het 
gereedschap en ander materieel in goede staat 
van onderhoud verkeert, tijdig is gekeurd en 
voldoet aan alle toepasselijke veiligheidseisen. De 
door Opdrachtnemer gehanteerde 
meetinstrumenten dienen tijdig te zijn 
gekalibreerd. Het gebruik van gereedschap of 
ander materieel dat niet aan alle eisen voldoet is 
verboden. Gereedschap en ander materieel mag 
niet gebruikt worden door of uitgeleend worden 
aan personeel of derden die geen instructie 
hebben gehad over het veilig gebruiken van het 
gereedschap en ander materieel. Opdrachtnemer 
is aansprakelijk voor de schade of kosten die het 
gevolg zijn van het gebruik van gereedschap of 
ander materieel dat niet aan de eisen voldoet. 
 
4. Baas is niet gehouden gereedschappen, 
materieel of andere eigendommen van 
Opdrachtnemer of zijn personeel te bewaken of te 
verzekeren en Baas aanvaardt geen risico van 
beschadiging, verlies of diefstal. 
 
5. Opdrachtnemer dient zorgvuldig om te gaan 
met materiaal, gereedschappen, materieel of 
andere eigendommen van Baas en draagt het 
risico van beschadiging, verlies of diefstal. Ieder 
schadevoorval, verlies of diefstal dient 
Opdrachtnemer direct schriftelijk te melden. 
Opdrachtnemer mag door Baas ter beschikking 
gesteld materiaal, gereedschappen, materieel of 
andere eigendommen niet (doen) aanwenden 
voor of in verband met enig ander doel dan de 
uitvoering van de door Baas opgedragen 
Werkzaamheden. 
 
7 Keuring en acceptatie 
1. Baas heeft het recht de door Opdrachtnemer 
geleverde zaken of de door Opdrachtnemer 
verrichte Werkzaamheden te keuren. 
Opdrachtnemer is gehouden alle voor de keuring 
redelijkerwijs benodigde informatie en faciliteiten 
kosteloos aan Baas ter beschikking te stellen. 

http://www.baasbv.nl/
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2. Opdrachtnemer dient eventuele gebreken die 
tot afkeuring hebben geleid voor eigen rekening te 
herstellen. Indien naar oordeel van Baas herstel 
niet mogelijk of niet verantwoord is, dient 
Opdrachtnemer te zorgen voor vervanging, een en 
ander onverminderd de rechten van Baas de 
Opdracht geheel of gedeeltelijk, overeenkomstig 
artikel 15 van deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden, te ontbinden. 
 
3. De afgekeurde zaken en materialen dienen op 
eerste verzoek van Baas door Opdrachtnemer op 
eigen kosten te worden afgevoerd. Zolang dit niet 
is gebeurd, worden deze goederen voor rekening 
en risico van Opdrachtnemer door of namens Baas 
opgeslagen. 
 
4. Goedkeuring van het geleverde ontslaat 
Opdrachtnemer niet van zijn 
garantieverplichtingen en van de overige 
verplichtingen uit hoofde van de opdracht en/of 
deze Algemene Inkoopvoorwaarden. 
 
8 Facturering en betaling 
1. De door Opdrachtnemer bij Baas in te dienen 
facturen moeten voldoen aan alle wettelijke 
vereisten alsook aan de door Baas gestelde eisen. 
Facturen die niet aan de eisen voldoen, worden 
door Baas aan Opdrachtnemer geretourneerd. 
 
2. Betaling van de factuur door Baas vindt plaats 
binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de 
factuur. 
 
3. Baas heeft het recht om (een deel van de) 
betaling op te schorten indien en zolang 
Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet nakomt. 
 
4. Betaling van een factuur of verstrekking van een 
inkooporder door Baas houdt op geen enkele 
wijze afstand van rechten in. 
 
5. Baas heeft het recht bedragen die Baas aan 
Opdrachtnemer verschuldigd is te verrekenen met 
alles wat Baas uit enigerlei hoofde van 
Opdrachtnemer te vorderen heeft of zal krijgen. 
 
6. Facturen van Opdrachtnemer die na verloop 
van drie (3) maanden worden toegezonden, te 
rekenen vanaf de datum van aflevering van 
materialen c.q. van oplevering of afronding van 
werkzaamheden, worden door Baas niet 
geaccepteerd. Het recht van Opdrachtnemer op 
betaling van deze facturen komt daarmee te 
vervallen. 
 
7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Baas is het Opdrachtnemer niet toegestaan 
vorderingen die Opdrachtnemer op Baas heeft of 
zal verkrijgen aan derden te cederen, te 
verpanden of anderszins te bezwaren of over te 
dragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke 
werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. Baas zal schriftelijke 
toestemming niet op onredelijke grond(en) 
onthouden. Baas heeft het recht voorwaarden te 
verbinden aan deze toestemming. 
 
8. Baas kan van Opdrachtnemer verlangen dat 
Opdrachtnemer naar genoegen van Baas 
zekerheid stelt voor de nakoming van de 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. 
 
9 Keten- en inleenaansprakelijkheid 
1. Tenzij de opdracht uitsluitend betrekking heeft 
op de levering van materialen die niet door 
Opdrachtnemer in het werk worden aangebracht, 
dient Opdrachtnemer op eerste verzoek ter 
beschikking te stellen: 
a. een kopie van de G-rekeningovereenkomst met 
opgave van de bank waarbij Opdrachtnemer is 
aangesloten; 
b. een opgave vermeldend het 
omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer; 
c. een uittreksel van een inschrijving in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat 
niet ouder is dan drie (3) maanden; 
d. een verklaring van de Belastingdienst over het 
betalingsgedrag, alsook een verklaring ter zake 
van de afdracht van loonbelasting, die niet ouder 
zijn dan drie (3) maanden. Als Opdrachtnemer is 
aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid kan 
Opdrachtnemer volstaan met een kopie van een 
actueel NEN-4400 certificaat; 
e. een mandagenregister. 
 

2. Mutaties in de onder a t/m d omschreven 
gegevens dient Opdrachtnemer direct aan Baas te 
melden. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur 
van de onder c en d omschreven verklaringen 
dient Opdrachtnemer direct een vervangende 
verklaring te overleggen. 
 
3. Baas is gerechtigd de door Opdrachtnemer 
verschuldigde sociale verzekeringspremies en 
loonbelasting, waarvoor Baas volgens de wet 
hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te 
betalen door storting op de G-rekening van 
Opdrachtnemer. 
 
4. Indien Baas aansprakelijk wordt gehouden voor 
afdracht van de door Opdrachtnemer of diens 
onderaannemers verschuldigde sociale 
verzekeringspremies en loonbelasting, dan is 
Opdrachtnemer gehouden om het door Baas 
voldane bedrag, vermeerderd met de wettelijke 
rente en kosten, aan Baas te vergoeden. 
 
5. Opdrachtnemer vrijwaart Baas voor iedere 
vordering van de Belastingdienst jegens Baas op 
grond van ketenaansprakelijkheid. 
 
10 Gegevensverstrekking en geheimhouding 
1. Alle tekeningen, ontwerpen, modellen, 
specificaties en andere gegevens die door Baas 
voor de voorbereiding of uitvoering van de 
Opdracht ter beschikking worden gesteld, blijven 
eigendom van Baas of haar opdrachtgever. 
 
2. Alle gegevens die door Baas ter beschikking 
worden gesteld, dient Opdrachtnemer direct na 
inontvangstneming op juistheid en volledigheid te 
controleren en van iedere onjuistheid of 
onvolledigheid dient Opdrachtnemer Baas direct 
na vaststelling schriftelijk in kennis te stellen. 
Indien Opdrachtnemer verzuimt om Baas 
schriftelijk op enige onjuistheid of onvolledigheid 
te wijzen, wordt Opdrachtnemer geacht de 
verstrekte gegevens zonder voorbehoud te 
hebben aanvaard en worden alle gevolgen van het 
gebruik van onjuiste of onvolledige gegevens door 
Opdrachtnemer gedragen. 
 
3. De door Baas verstrekte gegevens mag 
Opdrachtnemer voor geen ander doel (laten) 
gebruiken dan voor de voorbereiding en 
uitvoering van de Werkzaamheden. 
Opdrachtnemer dient volstrekte geheimhouding 
in acht te nemen met betrekking tot alle 
informatie en knowhow over de Opdracht, het 
project dan wel Baas. 
 
4. Na uitvoering van de Werkzaamheden dient 
Opdrachtnemer op eerste verzoek alle aan 
Opdrachtnemer verstrekte gegevens zonder enig 
uitstel aan Baas terug te geven. 
 
11 Industrieel en intellectueel eigendom 
1. Alle industriële en intellectuele 
eigendomsrechten met betrekking tot informatie 
of enig resultaat voortvloeiende uit de 
Werkzaamheden komen toe aan Baas. 
Opdrachtnemer stemt ermee in om 
onvoorwaardelijk alle voormelde rechten over te 
dragen aan Baas of volledige medewerking te 
verlenen om dergelijke rechten voor Baas te 
verkrijgen. Opdrachtnemer behoudt of verkrijgt 
geen gebruiksrecht(en) met betrekking tot enig 
resultaat van de Werkzaamheden. 
 
2. Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik van 
de door Opdrachtnemer geleverde of in het Werk 
aangebrachte materialen geen inbreuk maken op 
een industrieel of intellectueel eigendomsrecht 
van een derde. Opdrachtnemer vrijwaart Baas 
voor alle vorderingen die ter zake van een 
dergelijke inbreuk worden ingesteld. 
 
12 Non-concurrentie 
1. Door Opdrachtnemer wordt geen prijsopgaaf of 
aanbieding aan de opdrachtgever van Baas gedaan 
over werkzaamheden of leveranties die in verband 
staan met het Werk dat door Opdrachtgever aan 
Baas in opdracht is gegeven. Buiten Baas om zal 
Opdrachtnemer met de opdrachtgever geen 
regelingen treffen over enige aangelegenheid 
betreffende de Werkzaamheden. Opdrachten of 
aanwijzingen van de opdrachtgever van Baas 
zullen door Opdrachtnemer eerst na uitdrukkelijke 
voorafgaande schriftelijke toestemming of 
machtiging van Baas worden uitgevoerd. 

2. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan 
personeelsleden van Baas, direct of indirect, in 
dienst te nemen of anderszins werkzaamheden 
ten behoeve van Opdrachtnemer te laten 
uitvoeren of voor een functie elders te benaderen. 
 
13 Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle 
schade die Baas of een derde lijdt als gevolg van 
het uitvoeren van een overeenkomst, handelen of 
nalaten van Opdrachtnemer, zijn personeel of 
door hem ingeschakelde derden. 
 
2. Opdrachtnemer vrijwaart Baas voor alle schade, 
aanspraken en kosten van derden die tegen Baas 
worden ingesteld op grond van aansprakelijkheid 
als bedoeld in lid 1 van dit artikel en zal op eerste 
verzoek van Baas een schikking treffen met die 
derden dan wel zich in rechte, in plaats van of 
gezamenlijk met Baas – een en ander ter 
beoordeling door Baas – verweren tegen 
aanspraken als hiervoor bedoeld.  
 
3. Baas is gerechtigd alle door Opdrachtnemer 
veroorzaakte schade direct en voor rekening en 
risico van Opdrachtnemer te vergoeden en/of te 
herstellen. De kosten hiervan, eventueel 
vermeerderd met door Baas gemaakte kosten, 
proceskosten en kosten van rechtsbijstand, dient 
Opdrachtnemer onverwijld aan Baas te 
vergoeden. 
 
14 Verzekering 
1. Opdrachtnemer dient voor eigen rekening zorg 
te dragen voor (een) adequate verzekering(en) die 
dekking biedt voor de risico’s die aan de te 
verrichten werkzaamheden of de te verlenen 
diensten verbonden zijn. 
 
2. Opdrachtnemer dient in ieder geval te 
beschikken over een verzekering die dekking biedt 
voor schade als gevolg van wettelijke of 
contractuele aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer. De door Opdrachtnemer hiertoe 
afgesloten verzekering kent in ieder geval een 
primaire dekking voor schades die door 
Opdrachtnemer worden veroorzaakt. 
 
3. Opdrachtnemer dient op eerste verzoek van 
Baas inzage te verstrekken in de polis en de 
polisvoorwaarden, dan wel een exemplaar of 
afschrift van het verzekeringscertificaat alsook een 
bewijs van betaling van de verzekeringspremie 
aan Baas te overhandigen. 
 
15 Ontbinding 
1. Indien Opdrachtnemer na een schriftelijke 
aanmaning van Baas niet, niet behoorlijk of niet 
tijdig nakomt, dan verkeert Opdrachtnemer in 
verzuim en is Baas gerechtigd de Overeenkomst 
direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden door 
middel van een enkele aan de Opdrachtnemer 
gerichte verklaring. 
 
2. In geval van ontbinding is Opdrachtnemer 
gehouden alle schade die Baas lijdt te vergoeden. 
In de schade zal ook zijn begrepen de meerprijs 
die Baas moet betalen om de aan Opdrachtnemer 
verstrekte opdracht te laten uitvoeren of te doen 
voltooien door een derde. Baas heeft recht de 
schade waarvan Baas vergoeding kan vorderen in 
mindering te brengen op betalingen die Baas aan 
Opdrachtnemer verschuldigd is. Alle 
betalingsverplichtingen die op Baas mochten 
rusten worden opgeschort, totdat is vastgesteld 
welk bedrag Baas als gevolg van de ontbinding van 
Opdrachtnemer te vorderen heeft. 
 
3. Baas is in geval van ontbinding van de 
Overeenkomst of intrekking van de aan 
Opdrachtnemer verstrekte opdracht nimmer 
gehouden tot betaling van enigerlei vergoeding of 
compensatie. 
 
4. De bepalingen van dit artikel zijn ook van 
toepassing wanneer Opdrachtnemer zijn eigen 
surséance van betaling of faillissement aanvraagt, 
dan wel faillissement door derden wordt 
aangevraagd, aan Opdrachtnemer surséance van 
betaling wordt verleend dan wel Opdrachtnemer 
in staat van faillissement wordt verklaard of 
Opdrachtnemer zijn bedrijf staakt, liquideert of 
overdraagt aan een derde. 
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16 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op de Overeenkomst en aan Opdrachtnemer 
verstrekte opdracht(en) is het Nederlands recht 
van toepassing. 
 
2. Het Verdrag inzake internationale 
koopovereenkomsten van roerende zaken van 
1980 (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing. 
 
3. Eventuele geschillen die ontstaan, naar 
aanleiding van of in verband met de 
Overeenkomst of door Baas verstrekte 
Opdracht(en), worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in het arrondissement van de 
rechtbank Rotterdam, tenzij in het toepasselijk 
bestek en/of de raamovereenkomst een andere 
geschillenregeling is opgenomen. In dat geval is 
die regeling ook van toepassing op geschillen die 
tussen Baas en Opdrachtnemer mochten 
ontstaan. 
 
Deel II – (Onder)aanneming van werk 
 
17 Aanvang Werkzaamheden 
1. De uitvoering van de Werkzaamheden van 
Opdrachtnemer begint op het tijdstip zoals 
vermeld in de Overeenkomst en/of Opdracht. 
Baas zal een datum en/of tijdstip bepalen indien 
deze niet worden vermeld in de Overeenkomst 
en/of Opdracht. 
 
2. De in de Overeenkomst en/of Opdracht 
vermelde opleveringstermijn is bindend, met dien 
verstande dat Baas altijd het recht heeft deze 
opleveringstermijn te verlengen tot een nader te 
noemen later tijdstip. 
 
3. Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 
een zodanige voortvarendheid uit te voeren, in 
overeenstemming met het door Baas opgegeven 
tijdschema en in overleg met de uitvoerder op het 
werk, zodat geen stagnatie ontstaat in de 
voortgang van het Werk en in het bijzonder dient 
Opdrachtnemer voor dat doel altijd te beschikken 
over voldoende vakbekwaam personeel. 
 
4. Wanneer het niet mogelijk is op het aangegeven 
tijdstip met de uitvoering van de Werkzaamheden 
te beginnen, is Baas voor de gevolgen van een 
dergelijk uitstel, ongeacht de oorzaak, niet 
aansprakelijk, en evenmin voor die van een 
tussentijdse wijziging in het tijd-, werk- of 
bouwschema of andere vertragingen in de 
voortgang van het Werk. 
 
5. De gevolgen van onwerkbaar weer of 
breekverbod(en) zijn voor rekening van 
Opdrachtnemer. 
 
6. Van iedere (dreigende) stagnatie in de 
voortgang van de uitvoering van de 
Werkzaamheden dan wel van iedere (dreigende) 
overschrijding van het tijdstip waarop de 
Werkzaamheden dienen te zijn uitgevoerd, dient 
Baas direct in kennis te worden gesteld. Wanneer 
een dergelijke stagnatie of overschrijding het 
gevolg is van een omstandigheid die 
Opdrachtnemer kan worden toegerekend, is 
Opdrachtnemer van rechtswegen in verzuim en 
heeft Baas het recht hetzij een nadere termijn te 
stellen waarin Opdrachtnemer nog aan zijn 
verplichtingen zal kunnen voldoen hetzij de aan 
Opdrachtnemer verstrekte Opdracht op de voet 
van artikel 15 van deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden in te trekken. 
 
7. Wanneer stagnatie of overschrijding het gevolg 
is van een omstandigheid die voor rekening van 
Opdrachtnemer komt, heeft Baas het recht alle 
schade die Baas of anderen daardoor mochten 
lijden op Opdrachtnemer te verhalen. In deze 
schade zijn ook begrepen de in het bestek van het 
Werk omschreven kortingen of boetes die aan 
Baas door of vanwege haar opdrachtgever 
mochten worden opgelegd. 
 
18 Personeel en organisatie 
1. Het personeel dat Opdrachtnemer bij de 
uitvoering van de Werkzaamheden gebruikt, staat 
onder toezicht en verantwoordelijkheid van 
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer draagt zorg dat 
zijn personeel bij de uitvoering van de 
Werkzaamheden onder vakbekwame leiding 
werkzaam is. 
 

2. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het door hem 
ingezette personeel met het oog op de te 
verrichten werkzaamheden beschikt over de 
vereiste vakkennis en vakbekwaamheid en op de 
juiste wijze geïnstrueerd is voor de uit te voeren 
werkzaamheden. De vakbekwaamheid van het 
personeel dient op eerste verzoek van Baas te 
worden aangetoond, bijvoorbeeld door het tonen 
van een veiligheidspaspoort. 
 
3. Opdrachtnemer dient bij het toepassen van 
(een) sleufloze techniek(en) gecertificeerd te zijn 
volgens de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur 
en Buizenlegbedrijven van Stichting CKB en te 
voldoen aan de hierin genoemde eisen voor een 
kabelinfra- en/of buizenlegbedrijf met betrekking 
tot het door Opdrachtnemer te hanteren 
kwaliteitssysteem, (opleiding van) mensen en 
middelen, arbo en milieu en op financiële, fiscale 
en administratieve aspecten. Het intrekken van 
een certificaat omdat Opdrachtnemer niet (meer) 
voldoet aan de certificatie-eisen van de regeling 
dient direct bij Baas te worden gemeld. 
 
4. In geval van wangedrag of ongeschiktheid van 
het personeel van Opdrachtnemer of bij weigering 
voorschriften of aanwijzingen op het gebied van 
veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, orde 
en milieu na te leven, is Baas gerechtigd de 
overtreder(s) de toegang tot het Werk te 
ontzeggen of van het Werk te verwijderen. In een 
dergelijk geval is Opdrachtnemer gehouden direct 
te zorgen voor vervangend personeel dat wel aan 
de eisen of voorschriften voldoet, zonder dat Baas 
gehouden is om eventuele daaruit voortvloeiende 
kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden. 
 
5. Van alle ongevallen op de bouwplaats waarbij 
personeel van Opdrachtnemer is betrokken, dient 
Baas direct in kennis te worden gesteld. 
 
6. Indien de Opdracht niet kan worden uitgevoerd 
door een staking of andere vormen van 
arbeidsonrust, is Baas niet aansprakelijk voor de 
gevolgen hiervan. 
 
7. Het door Opdrachtnemer ingezette personeel 
dient op de bouwplaats te werken met 
inachtneming van een veiligheidsbeheerssysteem, 
dat is gecertificeerd volgens de Veiligheid 
Checklist Aannemers (VCA). 
 
19 Uitvoering 
1. Op het Werk dient steeds een medewerker 
aanwezig te zijn die de Nederlandse taal spreekt 
en door Opdrachtnemer is gemachtigd om 
Opdrachtnemer in alle gelegenheden betreffende 
de uitvoering van de Opdracht te 
vertegenwoordigen. 
 
2. Alle aanwijzingen die over de uitvoering van de 
Opdracht aan Opdrachtnemer worden verstrekt, 
dienen zonder enig voorbehoud te worden 
opgevolgd. Dit betreft ook aanwijzingen op het 
gebied van de plaats en wijze van lossen en 
opslaan van materieel, hulpgereedschappen en 
materialen. 
 
3. Zonder toestemming van Baas is hak-, breek-, 
slijp-, frees-, zaag-, las- en/of boorwerk niet 
toegestaan. 
 
4. Als het maken van tekeningen of berekeningen 
onderdeel is van de Opdracht, mag met de 
uitvoering van de Opdracht niet eerder worden 
begonnen dan nadat die tekeningen of 
berekeningen zijn goedgekeurd. 
 
5. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij de 
werklocatie schoonhoudt en de hoeveelheid afval 
zo veel als mogelijk beperkt. Opdrachtnemer dient 
de werklocatie aan het einde van de 
werkzaamheden schoon op te leveren. De 
hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van 
Opdrachtnemer. 
 
6. Wanneer Opdrachtnemer afval of ander puin 
niet op eerste aanzegging van Baas verwijdert, 
heeft Baas het recht het afval en/of puin voor 
rekening van Opdrachtnemer te (laten) 
verwijderen. 
 
20 Uitbesteden van werk 
1. De Opdracht die aan Opdrachtnemer is 
verstrekt, zal Opdrachtnemer niet geheel of 
gedeeltelijk laten uitvoeren door een derde. 

Evenmin zal Opdrachtnemer gebruikmaken van 
ingeleende arbeidskrachten, tenzij dit geschiedt 
met voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Baas. 
 
2. Opdrachtnemer blijft altijd verantwoordelijk 
voor werkzaamheden of leveranties die 
Opdrachtnemer met toestemming van Baas laat 
uitvoeren door een derde. 
 
3. Indien Opdrachtnemer niet in staat is te 
voldoen aan zijn betalingsverplichtingen jegens 
een derde aan wie Opdrachtnemer de door Baas 
verstrekte Opdracht in zijn geheel of voor een 
gedeelte laat uitvoeren, is Baas gerechtigd de door 
Opdrachtnemer verschuldigde betalingen 
rechtstreeks te voldoen aan de betrokken derde. 
In dergelijk geval kan Baas alle betalingen die zij 
voor rekening van de Opdrachtnemer heeft 
gedaan, verrekenen met alle betalingen die Baas 
verschuldigd mocht zijn of worden. 
 
21 Meer- en minderwerk 
1. Indien zich naar het oordeel van 
Opdrachtnemer meer- of minderwerk voordoet, 
dient Opdrachtnemer dit direct aan Baas 
schriftelijk te melden met opgaaf van de 
consequenties in tijd en geld. Met de uitvoering 
mag niet eerder worden begonnen dan nadat een 
aanvullende schriftelijke opdracht is verstrekt 
door Baas. 
 
2. De enkele wijziging van een tijd-, werk- of 
bouwschema geeft geen recht op verrekening van 
meerwerk. In geen geval wordt als meerwerk 
beschouwd Werkzaamheden die redelijkerwijs 
dienen te worden aangemerkt als tot de 
Werkzaamheden behorend, teneinde de 
Werkzaamheden conform de aard en het doel van 
de Opdracht en de eisen met betrekking tot 
deugdelijk werk te kunnen opleveren. 
 
3. Verrekening van meer- of minderwerk kan pas 
na schriftelijke goedkeuring door Baas. 
Werkzaamheden in verband met het werk die 
door Opdrachtnemer niet in Opdracht van Baas 
zijn uitgevoerd, maar Opdrachtnemer zonder 
tussenkomst van Baas door de opdrachtgever van 
het werk zijn opgedragen, zijn voor rekening en 
risico van Opdrachtnemer. 
 
22 Garanties 
1. Opdrachtnemer garandeert dat het Werk naar 
behoren en in overeenstemming met de 
bepalingen van de Opdracht, het toepasselijke 
bestek en verder met inachtneming van alle 
andere toepasselijke eisen, normen en 
voorschriften wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer 
staat in voor de afwezigheid van enige zichtbare of 
onzichtbare tekortkomingen. 
 
2. Deze garantie is minimaal geldig voor de 
overeengekomen garantietermijn of bij gebreke 
daarvan bedraagt de garantietermijn minimaal 
twaalf (12) maanden na oplevering van het Werk. 
 
3. Opdrachtnemer dient alle gedurende de 
garantietermijn geconstateerde gebreken op 
eerste verzoek voor eigen rekening te herstellen. 
In plaats van herstel kan Baas ook vervanging 
eisen. Indien Opdrachtnemer deze verplichting 
niet (tijdig) nakomt, is Baas gerechtigd zonder 
aanmaning herstel of vervanging door een derde 
te laten uitvoeren en de kosten daarvan op 
Opdrachtnemer te verhalen. Na herstel of 
vervanging gaat een nieuwe garantietermijn van 
twaalf (12) maanden in. 
 
4. Bij oplevering overhandigt Opdrachtnemer de 
vereiste garantieverklaringen van materialen die 
door Opdrachtnemer in het werk zijn aangebracht. 
In geval van onderaanneming legt Opdrachtnemer 
een conceptgarantieverklaring bij aanvang van de 
Werkzaamheden voor aan Baas. Baas is gerechtigd 
betaling aan Opdrachtnemer op te schorten totdat 
Opdrachtnemer aan deze verplichting heeft 
voldaan. 
 
Deel III – Inhuur van personeel 
 
23 Verplichtingen Opdrachtnemer 
1. Opdrachtnemer staat ervoor in dat het 
ingehuurde personeel de ‘Gedragscode voor 
Leveranciers’ naleeft. 
 



 

 Baas B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Versie 2021.01 Blad 4 van 4 

2. Baas is gerechtigd vervanging van ingehuurd 
personeel te verzoeken indien dit personeel zich 
niet conformeert aan de ‘Gedragscode voor 
Leveranciers’. Opdrachtnemer dient aan dergelijk 
verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn, en 
in ieder geval binnen twee (2) werkdagen, te 
voldoen. 
 
3. Opdrachtnemer dient in ieder geval voor alle 
operationele werkzaamheden en verder voor 
zover de aard van de werkzaamheden en/of de 
locatie dit rechtvaardigt te beschikken over een 
geldig VCU-certificaat. Indien Opdrachtnemer niet 
is gecertificeerd en dit wel zou moeten zijn, dient 
Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn door 
een stappenplan aan te kunnen tonen binnen één 
(1) jaar na ingang van de Overeenkomst over 
genoemd certificaat te zullen beschikken. 
 
4. Opdrachtnemer verstrekt op eerste verzoek van 
Baas een kopie van het VCU-certificaat en/of haar 
SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. 
Opdrachtnemer dient Baas zo snel mogelijk te 
informeren bij eventuele (tussentijdse) wijzigingen 
hierin. 
 
5. Tenzij anders overeengekomen, is het 
Opdrachtnemer niet toegestaan om personeel 
(van derden) in te lenen en vervolgens door te 
lenen aan Baas. 
 
24 Vakbekwaamheid 
1. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het door Baas 
ingehuurde personeel met het oog op de te 
verrichten werkzaamheden beschikt over de 
vereiste vakkennis en vakbekwaamheid. De 
vakbekwaamheid van het personeel dient op 
eerste verzoek van Baas te worden aangetoond, 
bijvoorbeeld door het tonen van een 
veiligheidspaspoort. 
 
2. Tenzij anders overeengekomen, dient het 
ingehuurde personeel te voldoen aan de relevante 
eisen van onder andere de CKB, VIAG en BEI, KIAD, 
Installatietechniek NEN3140/NEN3840 of enig 
ander relevant certificaat. Het ingehuurde 
personeel dient te beschikken over een geldig 
VCA-certificaat (VCA voor medewerker(s) en VCA 
VOL voor leidinggevende(n) en/of coördinator(s)). 
 
3. Indien het ingehuurde personeel niet over de 
benodigde certificaten beschikt, kan Baas 
besluiten het ingehuurde personeel direct uit te 
sluiten van werkzaamheden. Baas is voor de door 
dit personeel uitgevoerde werkzaamheden geen 
vergoeding verschuldigd. Opdrachtnemer is 
verplicht de als gevolg hiervan door Baas geleden 
en te lijden schade te vergoeden. 
 
4. Opdrachtnemer dient binnen een zo kort 
mogelijke termijn te zorgen voor vervanging van 
het ingehuurd personeel indien gevallen zoals 
beschreven in lid 3 van dit artikel zich voordoen. 
 
25 Vervanging 
1. Indien van Opdrachtnemer ingehuurd personeel 
langer dan één (1) week afwezig is, zorgt 
Opdrachtnemer zo snel mogelijk maar in elk geval 
binnen twee (2) werkdagen voor gelijkwaardige 
vervanging en zal Opdrachtnemer zich ten volle 
inspannen om de continuïteit in de uitvoering van 
de werkzaamheden te waarborgen. De 
oorspronkelijk overeengekomen uurtarieven 
worden bij vervanging niet verhoogd. 
 
2. Indien het Opdrachtnemer niet lukt om (tijdig) 
vervanging te regelen, is Baas gerechtigd de inzet 
van het ingehuurde personeel tussentijds te 
beëindigen zonder dat op Baas enige verplichting 
rust tot het vergoeden van enig bedrag en/of een 
schadevergoeding. 
 
3. Indien Baas van mening is dat het ingehuurde 
personeel niet (meer) of onvoldoende voldoet aan 
de gestelde (vakbekwaamheids)eisen, dan wel niet 
bereid of niet in staat is de werkzaamheden naar 
behoren te verrichten, is Baas gerechtigd van 
Opdrachtnemer te verlangen dat deze binnen een 
in onderling overleg te bepalen periode wordt 
vervangen. 
 
26 Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer garandeert dat het ingehuurde 
personeel voldoet aan de door Baas gevraagde 
eisen en certificaten. Opdrachtnemer is gehouden 
het ingehuurde personeel voor eigen rekening en 

risico te vervangen indien het ingehuurde 
personeel hieraan niet voldoet. Alle door Baas en 
door haar opdrachtgever hierdoor geleden en te 
lijden schade komt volledig voor rekening en risico 
van Opdrachtnemer. 
 
2. Opdrachtnemer vrijwaart Baas voor aanspraken 
van derden tot vergoeding van schade voor zover 
de schade door ingehuurd personeel is 
toegebracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk 
voor schade veroorzaakt door ingehuurd 
personeel dat onder leiding en toezicht van Baas 
werkzaamheden uitvoert, tenzij het ingehuurde 
personeel opzet of bewuste roekeloosheid kan 
worden verweten. 
 
27 Tarieven 
1. De tarieven zijn uurtarieven, exclusief btw en 
met inbegrip van alle bijkomende kosten 
(waaronder in ieder geval kosten voor  
woon-werkverkeer, vakantiegeld en eventuele 
persoonlijke beschermingsmiddelen en/of 
uitrustingen, etc.). 
 
2. Voor ingehuurd personeel van Opdrachtnemer 
is het slechts toegestaan overwerk te verrichten 
en in rekening te brengen indien Baas hier 
expliciet om heeft verzocht. 
 
3. Baas behoudt zich het recht de door 
Opdrachtnemer gehanteerde tarieven en/of 
prijsniveaus extern te laten toetsen op 
marktconformiteit. 
 
28 Urenregistratie en facturering 
1. Facturen van Opdrachtnemer dienen uitsluitend 
te zijn gebaseerd op een door Baas voor akkoord 
getekende Baas-urenverantwoording. Deze 
urenverantwoording geschiedt in de door Baas 
daartoe gehanteerde systemen en dient met de 
factuur te worden meegezonden. Facturen 
waarop arbeid wordt verrekend en die niet zijn 
voorzien van een Baas-urenverantwoording, 
worden niet betaald. 
 
29 Bijwonen bijeenkomsten 
1. Van het ingehuurde personeel wordt verwacht 
dat zij gedurende de inzet bij Baas, en voor zover 
mogelijk voor aanvang hiervan, de volgende 
bijeenkomsten bijwonen: 

I. Start/werkbespreking. 
II. Toolbox- en monteursbijeenkomsten 

(minimaal één (1) keer per maand). 
III. Monteursbijeenkomsten waarbij de meest 

relevante en actuele zaken met betrekking 
tot veiligheid en kwaliteit binnen Baas 
worden besproken. 

IV. Onderaannemersbijeenkomsten. 
 
Deel IV – Levering van zaken en/of diensten 
 
30 Algemene eisen 
1. Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren 
materialen en/of diensten: 
− voldoen aan de beschrijving en/of specificaties, 

die Baas aan Opdrachtnemer heeft opgegeven; 
− voldoen aan de redelijke verwachting die Baas 

daarvan mag hebben voor wat betreft onder 
meer hun eigenschappen en/of hun 
hoeveelheden en/of hun kwaliteit en/of hun 
betrouwbaarheid; 

− voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde 
eisen en overige overheidsvoorschriften en 
geen verboden stoffen en/of preparaten 
bevatten. 

 
31 Bestelling 
1. Baas verschaft Opdrachtnemer schriftelijk een 
opgave van de te plaatsen bestelling. In deze 
opgave wordt in ieder geval het materiaal en/of 
de dienst(en) omschreven alsook het aantal 
eenheden/materialen, de afleverlocatie, de prijs 
en de door Baas gewenste levertijd. 
 
2. Baas is gerechtigd de bestelling direct in te 
trekken c.q. te annuleren indien Opdrachtnemer 
de door Baas gewenste levertijd niet kan 
bewerkstelligen. Opdrachtnemer heeft in dat 
geval geen aanspraak op een vergoeding. 
 
32 Wijze van levering 
1. Tenzij de opdracht anders vermeldt, geschiedt 
de aflevering van zaken “Delivered Duty Paid” 
(“DDP”), zoals bedoeld in de ICC Incoterms 2020, 
op het door Baas aangegeven adres van de 
(werk)locatie. 

2. De zaken dienen door Opdrachtnemer 
deugdelijk en milieuvriendelijk te zijn verpakt. De 
verpakking van door Opdrachtnemer geleverde 
gevaarlijke stoffen dient te voldoen aan alle 
wettelijke voorschriften. Opdrachtnemer is 
aansprakelijk voor schade aan personen of zaken 
veroorzaakt door ondeugdelijke, ontbrekende 
en/of onvoldoende verpakking. 
 
33 Plaats en tijdstip van levering 
1. Opdrachtnemer levert de zaken op de plaats 
zoals vermeld in de bestelling of Overeenkomst. 
Indien geen adres van de (werk)locatie is 
aangegeven, dient Opdrachtnemer tijdig vóór 
aflevering van de materialen bij Baas te 
informeren op welk adres de zaken en de 
bijbehorende documentatie dienen te worden 
afgeleverd. 
 
2. Aflevering van zaken dient te geschieden en te 
zijn voltooid na overleg omtrent datum en tijdstip, 
doch altijd binnen de overeengekomen levertijd. 
Indien Baas niet in staat is materialen in ontvangst 
te nemen, zal Opdrachtnemer in goed overleg met 
Baas om niet zorgdragen voor opslag en bewaking, 
totdat aflevering kan plaatsvinden. 
 
3. Zonder toestemming van Baas is aflevering en 
lossing van zaken buiten de normale werktijden 
niet mogelijk. 
 
4. De tussen Baas en Opdrachtnemer 
overeengekomen levertijd en/of leverdatum geldt 
als fataal. Indien zich omstandigheden voordoen 
op grond waarvan Opdrachtnemer verwacht de 
overeengekomen levertijd en/of leverdatum te 
zullen overschrijden, stelt Opdrachtnemer Baas 
hiervan direct in kennis. 
 
5. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de 
nakoming van zijn verplichting om tijdig en/of 
deugdelijk te leveren, is Opdrachtnemer gehouden 
de schade te vergoeden die door de te late en/of 
ondeugdelijke levering door Baas of haar 
opdrachtgever wordt geleden. Opdrachtnemer 
vrijwaart Baas voor aanspraken van derden ter 
zake van gebrekkige zaken en/of producten in de 
zin van productaansprakelijkheid. 
 
34 Overgang van eigendom en risico 
1. De eigendom van zaken gaat direct over bij de 
aflevering op de (werk)locatie, doch in geval van 
vooruitbetaling of betaling in termijnen, zodra de 
eerste betaling heeft plaatsgehad. In dat geval 
dient Opdrachtnemer totdat tot aflevering wordt 
overgegaan op eigen kosten zorg te dragen voor 
separate opslag van de te leveren zaken. Het risico 
over de zaken blijft evenwel bij Opdrachtnemer 
berusten tot het moment dat deze door Baas in 
ontvangst zijn genomen. 
 
35 Keuring 
1. Baas is bevoegd de zaken zowel tijdens het 
productieproces alsook binnen een redelijke 
termijn na levering te (laten) keuren. Alle zaken 
die worden afgekeurd, om welke reden ook, dient 
Opdrachtnemer direct voor eigen rekening te 
vervangen. In dat geval is Baas ook bevoegd de 
verstrekte opdracht op de voet van artikel 15 van 
deze Algemene Inkoopvoorwaarden te annuleren. 
Wanneer zaken beschadigd zijn, kan in plaats van 
vervanging ook herstel plaatsvinden, doch 
uitsluitend met schriftelijke toestemming van 
Baas. In geval van goedkeuring is Opdrachtnemer 
niet ontslagen van enige garantieverplichting of 
aansprakelijkheid. 
 
2. Zaken die zijn afgekeurd dienen door 
Opdrachtnemer op eerste aanzegging voor eigen 
rekening te worden weggehaald. Blijft 
Opdrachtnemer hierin in gebreke, dan zorgt Baas 
op kosten van Opdrachtnemer voor verwijdering 
en/of opslag.  
 


