ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERAANNEMING HERTEL B.V.
In deze Algemene Voorwaarden Onderaanneming Hertel B.V. zullen de volgende woorden onderstaande definities hebben:
HERTEL

de besloten vennootschap Hertel B.V., gevestigd te Rotterdam, en alle aan haar
gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, voor zover de genoemde
rechtspersonen en ondernemingen deze Voorwaarden van toepassing verklaren op
een overeenkomst die zij sluiten;

Opdrachtnemer

de natuurlijke of rechtspersoon of de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid
met wie HERTEL een Overeenkomst heeft gesloten of met wie HERTEL ter zake in
onderhandeling is;

Partijen

HERTEL en Opdrachtnemer;

Overeenkomst

elke overeenkomst tussen Partijen strekkende tot de levering van zaken aan HERTEL
(het verrichten van de met deze levering verband houdende werkzaamheden
daaronder begrepen) en/of strekkende tot de uitvoering van werk in opdracht van
HERTEL (het verrichten van ontwerpwerkzaamheden, het tot stand brengen van een
stoffelijk werk en het verrichten van diensten daaronder begrepen), elke aanvulling
op en/of wijziging van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en
rechtshandelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van de genoemde
overeenkomst, aanvragen van HERTEL tot het doen van een aanbod en aanbiedingen
van Opdrachtnemer daaronder begrepen;

Aannemingsovereenkomst

de overeenkomst tussen HERTEL en Opdrachtgever;

Opdrachtgever

de opdrachtgever volgens de Aannemingsovereenkomst.

Projectbrief

schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst (zie bijlage 6)

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1

1.2
1.3

1.4

Op alle Overeenkomsten, aanvullende en vervolgovereenkomsten daaronder begrepen, zijn, voor zover niet
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing als waren zij daarin letterlijk
opgenomen:
a. de op de Aannemingsovereenkomst betrekking hebbende werkomschrijving, voor zover dit direct of indirect
verband houdt met de Overeenkomst, alsmede elke aanvulling op en elke wijziging van het relevante gedeelte
van de werkomschrijving, processen-verbaal en staten van aanwijzing daaronder begrepen, alles steeds inclusief
de bijbehorende fysieke en digitale bescheiden;
b. deze Voorwaarden;
c. alle overige fysieke en digitale bescheiden waardoor HERTEL uit hoofde van de Aannemingsovereenkomst
tegenover Opdrachtnemer gebonden is, voor zover deze bescheiden direct of indirect verband houden met de
Overeenkomst. Indien HERTEL een of meer van de onder a, b en c bedoelde bescheiden niet voorafgaand aan of
bij het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld, rust op Opdrachtnemer de
verplichting deze bescheiden schriftelijk bij HERTEL op te vragen en rust op HERTEL de verplichting onverwijld aan
dit verzoek te voldoen. In geen geval zal Opdrachtnemer zich kunnen beroepen op onbekendheid met een of
meer krachtens het vorenstaande toepasselijke bescheiden. Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de
Overeenkomst en het bepaalde onder a en/of b en/of c prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. Bij
onderlinge tegenstrijdigheid van het bepaalde onder a, b en c prevaleren de eerder genoemde boven de later
genoemde, behoudens voor zover in deze Voorwaarden uitdrukkelijk wordt afgeweken van eventuele bepalingen
in de werkomschrijving.
Door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door HERTEL
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden en/of andere toepasselijke bescheiden zijn uitsluitend
bindend wanneer deze schriftelijk door HERTEL middels de Projectbrief aan Opdrachtnemer zijn bevestigd en
gelden slechts voor het desbetreffende geval.
Deze Voorwaarden zullen worden opgemaakt in het Nederlands en het Engels. Als er verschil van mening bestaat
over de inhoud of de strekking van deze Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 2 - Aanbiedingen en opdrachten
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

Een aan HERTEL gerichte schriftelijke aanbieding is onherroepelijk en bindt Opdrachtnemer gedurende 4 weken
na de datum/dagtekening van de aanbieding of zoveel langer als in de aanbieding wordt vermeld.
Kosten die verbonden zijn aan het doen van aanbiedingen, waaronder begrepen de kosten die door of namens
Opdrachtnemer worden gemaakt voor adviezen, tekenwerk e.d., zijn en blijven voor rekening van Opdrachtnemer
en worden door HERTEL niet vergoed.
Opdrachtnemer dient een hem toegezonden Projectbrief ongewijzigd en ondertekend aan HERTEL te retourneren
binnen 1 werkdag voor aanvang van de opdracht.
Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat (a) HERTEL een aanbieding van Opdrachtnemer schriftelijk
of langs elektronische weg aanvaardt binnen de geldigheidstermijn van de aanbieding, dan wel, (b)
Opdrachtnemer een begin maakt met de uitvoering van de schriftelijke opdracht van HERTEL.
Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften en normen die
betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst.
Overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de Aannemingsovereenkomst tot
stand komt, dat HERTEL van Opdrachtgever de goedkeuring verkrijgt om Opdrachtnemer in te schakelen en dat
het werk in verband waarmede de opdracht wordt gegeven daadwerkelijk en geheel doorgang vindt of kan
vinden.
Indien de Overeenkomst is gesloten met twee of meer Opdrachtnemers, zijn deze steeds voor het geheel
aansprakelijk en hoofdelijk jegens HERTEL verbonden.

Artikel 3 - Uitbesteding en inlening
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HERTEL is het Opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering
van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden.
Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitbesteedt, dient
Opdrachtnemer onverwijld een schriftelijke overeenkomst tussen hem en de derde op te stellen waarvan deze
Voorwaarden deel uitmaken en waarbij Opdrachtnemer ook de rechtspositie inneemt van HERTEL en de derde de
rechtspositie van Opdrachtnemer inneemt.
Uitbesteding laat de verbintenissen van Opdrachtnemer jegens HERTEL onverlet.
Opdrachtnemer is niet bevoegd gebruik te maken van aan hem ter beschikking gestelde arbeidskrachten dan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van HERTEL minimaal 1 werkdag voor aanvang van de opdracht.
In geval van uitbesteding en/of inlening zal Opdrachtnemer alle toepasselijke wettelijke voorschriften naleven en
HERTEL volledig vrijwaren voor de gevolgen van het niet-naleven van deze voorschriften.

Artikel 4 - Levertijd, levering, eigendom, risico, verpakking
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

De overeengekomen lever- of uitvoeringstijd c.q. het overeengekomen lever- of bindt Opdrachtnemer, met dien
verstande dat HERTEL bevoegd is de levertijd nader vast te stellen c.q. in te passen in de voortgang van het werk,
zonder dat dit Opdrachtnemer aanspraak geeft op prijswijziging of enige aanvullende vergoeding.
De al dan niet nader door HERTEL vastgestelde levertijd is fataal. Dit geldt ook voor alle andere termijnen voor de
nakoming van de verbintenissen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is door overschrijding van de levertijd
respectievelijk de genoemde andere termijnen van rechtswege in verzuim.
Zodra Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan HERTEL. HERTEL is in
voorkomend geval bevoegd voor rekening van Opdrachtnemer derden in te schakelen om stagnatie in de
uitvoering van de Overeenkomst te voorkomen c.q. te beperken.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die door HERTEL wordt geleden als gevolg
van overschrijding van de levertijd.
HERTEL zich het recht voor aan Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van 0,5% van het
totale orderbedrag. De maximale boete die Opdrachtnemer in dit verband kan verbeuren bedraagt 25% van het
totale orderbedrag. Indien de levering blijvend onmogelijk is geworden, is de maximale boete onmiddellijk in haar
geheel verschuldigd. De boete komt HERTEL toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot: haar vordering tot nakoming; haar recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding
van de Overeenkomst; en haar recht Op schadevergoeding op grond van de wet. HERTEL heeft het recht de boete
en de schadevergoeding met aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
Onverminderd de te dezen relevante bepalingen in de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de wet, is
opschorting door Opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, niet toegelaten voor zover de tijdige en behoorlijke
uitvoering van het door Opdrachtgever aan HERTEL gegunde werk hierdoor in gevaar komt.

4.7

4.8
4.9
4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Opdrachtnemer is jegens HERTEL aansprakelijk voor eventuele boetes en/of kortingen op de koop- of
aanneemsom die Opdrachtgever aan HERTEL oplegt wegens te late of ondeugdelijke levering door HERTEL als
gevolg van een tekortkoming van Opdrachtnemer. HERTEL heeft het recht deze boetes en/of kortingen te
verhalen op Opdrachtnemer, eventueel door inhouding op de betalingen die HERTEL nog aan Opdrachtnemer
verschuldigd is.
Levering geschiedt op de in de Overeenkomst genoemde dan wel nader door HERTEL bepaalde plaats volgens de
Incoterm DDP (Delivery Duty Paid, volgens de meeste recente versie van de Incoterms).
Levering buiten de normale werktijden van HERTEL kan alleen plaatsvinden na haar voorafgaande schriftelijke
goedkeuring.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
HERTEL is gerechtigd om niet-overeengekomen deelleveringen voor rekening en risico van Opdrachtnemer terug
te zenden dan wel van Opdrachtnemer te verlangen dat deze de desbetreffende deelleveringen voor eigen
rekening en risico ophaalt. In geval van gehele dan wel gedeeltelijke afkeuring van een deellevering door HERTEL,
al dan niet gepaard gaande met opschorting van haar betalingsverplichting, is Opdrachtnemer niet gerechtigd zijn
verplichting tot verdere levering op te schorten.
In geval van meer- of minderlevering respectievelijk meer- of minderwerk zal de prijs evenredig worden verhoogd
c.q. verlaagd. Meer levering en meerwerk komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien
Opdrachtnemer ter zake een schriftelijke aanbieding heeft uitgebracht en HERTEL deze aanbieding schriftelijk
heeft aanvaard. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden die
Opdrachtnemer had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestaties te kunnen verrichten of
die het gevolg zijn van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door Opdrachtnemer.
De eigendom van zaken gaat over op HERTEL nadat de levering heeft plaatsgevonden en HERTEL de zaken heeft
goedgekeurd. In afwijking hiervan zijn Partijen gerechtigd overeen te komen dat de zaken reeds voordat de
levering en goedkeuring heeft plaatsgevonden, geheel of ten dele in eigendom overgaan op HERTEL, in welke
geval Opdrachtnemer gehouden is deze zaken als een goed huisvader te beheren en het risico van diefstal,
verduistering, verlies en beschadiging van de zaken voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden.
Opdrachtnemer zal HERTEL op haar eerste verzoek in de gelegenheid stellen te controleren of hij zijn
verzekeringsplicht nakomt. Indien Opdrachtnemer zijn verzekeringsplicht niet, niet geheel of niet deugdelijk
nakomt, is HERTEL gerechtigd de hier bedoelde verzekering op eigen naam en voor rekening van Opdrachtnemer
af te sluiten.
Het risico met betrekking tot zaken gaat over op HERTEL op het moment dat zij de zaken in ontvangst heeft
genomen, tenzij HERTEL de zaken afkeurt, in welk geval het risico wordt geacht steeds bij Opdrachtnemer te zijn
gebleven en nimmer op HERTEL te zijn overgegaan.
Opdrachtnemer dient tegelijk met de aflevering van zaken alle op de zaken betrekking hebbende kwaliteits- en
garantiebewijzen, keuringsgegevens, instructieboeken, gebruikershandleidingen, tekeningen, specificaties,
technische en revisiegegevens en, indien nodig, een EU-verklaring van overeenstemming en het desbetreffende
technische dossier te overhandigen, bij gebreke waarvan HERTEL haar betalingsverplichting kan opschorten.

Artikel 5 - Verplichtingen Opdrachtnemer
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Opdrachtnemer is verplicht HERTEL onmiddellijk schriftelijk te waarschuwen vooronjuistheden en/of
onvolledigheden en/of onduidelijkheden die hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken in om het
even welke fysieke of digitale bescheiden die hij in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de
Overeenkomst heeft ontvangen van HERTEL, Opdrachtgever of een derde. Eenzelfde waarschuwingsplicht rust op
Opdrachtnemer wanneer hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken dat zaken die hem in het
kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld door HERTEL,
Opdrachtgever of een derde, gebrekkig zijn of ongeschikt voor het beoogde doel. Opdrachtnemer is aansprakelijk
voor alle schade die ontstaat doordat hij tekortschiet in de nakoming van zijn waarschuwingsplicht.
Behoudens voor zover HERTEL Opdrachtnemer schriftelijk heeft meegedeeld dat hij (mede) door of namens
Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen dient op te volgen, zal Opdrachtnemer uitsluitend door of
namens HERTEL gegeven orders en aanwijzingen opvolgen.
Opdrachtnemer zal zich onthouden van het direct of indirect doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan
Opdrachtgever, waaronder begrepen prijsopgaven en/of aanbiedingen voor uitbreidingen en/of wijzigingen
betreffende de levering van de zaken en/of de uitvoering van het werk waarvoor HERTEL met Opdrachtgever in
onderhandeling is of heeft gecontracteerd.
Opdrachtnemer is jegens HERTEL gehouden om aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van alle
loonheffingen die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke
CAO stipt na te leven.
De volgorde van door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden alsmede het tijdswerkomschrijving
waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd kunnen door HERTEL worden bepaald. In ieder geval
dient de opdracht te worden uitgevoerd naar de eisen onder meer de werktijden die in verband met de voortgang
van het werk kunnen worden gesteld, een en ander ter beoordeling van HERTEL.

5.6
5.7

Het is Opdrachtnemer verboden personeel van HERTEL in dienst te nemen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
goedkeuring van HERTEL.
Alle door Opdrachtnemer ingezette werknemers dienen zich op ieder tijdstip te kunnen legitimeren met geldig
legitimatiebewijs en geldig VCA certificaat.

Artikel 6 - Prijzen
6.1

6.2

Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, geldt ongeacht eventuele andersluidende bepalingen
hieromtrent in de werkomschrijving dat alle prijzen vast en onveranderlijk zijn; dat prijsindexeringen niet plaats
vinden; en dat wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen en alle andere kostenbepalende
factoren voor rekening van Opdrachtnemer zijn en blijven, ongeacht de lengte van de periode die is verstreken
tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering ervan.
De prijzen luiden exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 - Zaken, werkwijzen, materialen
7.1

7.2

7.3

7.4

Zaken en werkwijzen die Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van HERTEL heeft ontwikkeld
mogen niet dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van HERTEL aan derden ter beschikking worden
gesteld. De kennis die Opdrachtnemer in het kader van de hier bedoelde ontwikkeling van zaken en werkwijzen
heeft verworven, staat uitsluitend aan HERTEL ter beschikking en wordt door Opdrachtnemer noch aan derden
bekend gemaakt noch ten behoeve van zichzelf en/of ten behoeve van derden aangewend, tenzij HERTEL hiervoor
voorafgaand schriftelijk toestemming verleent.
Alle zaken die HERTEL, al dan niet ter bewerking, aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld voor de
uitvoering van een Overeenkomst, blijven onder alle omstandigheden, dus ook na de eventuele bewerking,
eigendom van HERTEL. Opdrachtnemer doet bij voorbaat uitdrukkelijk afstand van eventuele retentierechten met
betrekking tot de zaken, zoals Opdrachtnemer ook overigens uitdrukkelijk afstand doet van eventuele
retentierechten. Opdrachtnemer zal geen beslag doen leggen op de zaken. Opdrachtnemer draagt het risico van
diefstal, verduistering, verlies en beschadiging van de zaken en is gehouden dit risico voor eigen rekening te
verzekeren. Opdrachtnemer zal HERTEL op haar eerste verzoek in het bezit stellen van een kopie van de
verzekeringspolissen en van het bewijs van de premiebetaling ter zake. Alle aanspraken van Opdrachtnemer
jegens assuradeuren uit hoofde van de hier bedoelde verzekeringen zullen, zodra HERTEL te kennen geeft dit te
wensen, door Opdrachtnemer aan HERTEL worden verpand op de in artikel 3:239 BW aangegeven wijze, tot
meerdere zekerheid van de vorderingen van HERTEL tegen Opdrachtnemer.
Indien Opdrachtnemer niet binnen twee werkdagen na ontvangst van door HERTEL ter beschikking gestelde zaken
bij HERTEL heeft gereclameerd, worden deze zaken geacht zonder gebreken aan Opdrachtnemer ter beschikking
te zijn gesteld.
Opdrachtnemer dient de hem ter beschikking gestelde zaken zorgvuldig te gebruiken en goed te onderhouden en
na gebruik in dezelfde staat weer te retourneren. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan de hem ter
beschikking gestelde zaken.

Artikel 8 - Inspectie, beproeving en keuring
8.1

8.2

HERTEL en/of Opdrachtgever hebben te allen tijde dus bijvoorbeeld ook tijdens de productie, fabricage of opslag
het recht de geleverde of te leveren zaken of het uitgevoerde of uit te voeren werk te (laten) inspecteren,
beproeven en/of keuren. Opdrachtnemer zal hier volledige medewerking aan verlenen en alle benodigde
faciliteiten ter beschikking stellen.
Ingeval de inspectie/beproeving/keuring voorafgaand aan de levering van de zaken respectievelijk de oplevering
van het werk plaatsvindt, geldt voor HERTEL geen klachtplicht als bedoeld in de artikelen 6:89 en 7:23 BW. Na de
levering van de zaken respectievelijk de oplevering van het werk heeft HERTEL gedurende een periode van dertig
werkdagen de mogelijkheid de zaken en/of het werk te (laten) inspecteren, beproeven en/of keuren. Wanneer de
zaken en/of het werk eigenschappen dienen te bezitten waarvan de aanwezigheid niet onmiddellijk na de levering
respectievelijk de oplevering kan worden vastgesteld, maar bijvoorbeeld eerst na montage of inbouw van de
zaken dan wel na de eindoplevering van het object waarvan het werk deel uitmaakt, heeft HERTEL gedurende een
periode van dertig werkdagen na deze montage, inbouw, eindoplevering e.d. de mogelijkheid de zaken en/of het
werk (nogmaals) te (laten) inspecteren, beproeven en/of keuren. Indien HERTEL gedurende een van de hier
bedoelde perioden van dertig werkdagen vaststelt dat de zaken en/of het werk op welke wijze dan ook niet aan
de Overeenkomst voldoen, is zij gerechtigd de zaken en/of het werk binnen een periode van dertig werkdagen na
de genoemde vaststelling door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer af te keuren. Bij
gebreke van een dergelijke schriftelijke kennisgeving gelden de zaken en het werk als goedgekeurd. Goedkeuring
ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de
Overeenkomst, deze Voorwaarden en de wet.

8.3

8.4

Voor de in dit artikel genoemde inspecties, beproevingen en keuringen geldt dat Partijen elk hun eigen kosten
dragen. De kosten komen evenwel voor rekening van Opdrachtnemer ingeval de zaken en/of het werk door
HERTEL en/of Opdrachtgever worden afgekeurd. De kosten van herinspectie, herbeproeving en herkeuring zijn
eveneens voor rekening van Opdrachtnemer.
Als HERTEL de geleverde zaken of het uitgevoerde werk afkeurt, is Opdrachtnemer verplicht om binnen een door
HERTEL vast te stellen redelijke termijn de zaken kosteloos te herstellen of, naar keuze van HERTEL, kosteloos te
vervangen respectievelijk het werk alsnog in overeenstemming met de Overeenkomst uit te voeren. Als
Opdrachtnemer niet, niet binnen de gestelde termijn of niet naar tevredenheid van HERTEL voldoet aan deze
verplichting, is HERTEL gerechtigd voor rekening van Opdrachtnemer zorg te (laten) dragen voor het herstel of de
vervanging van de zaken respectievelijk de deugdelijke uitvoering van het werk. HERTEL heeft het recht de
gemaakte kosten met aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen. Onverminderd het hiervoor
bepaalde behoudt HERTEL zich in geval van afkeuring het recht voor om schadevergoeding te vorderen en/of de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 9 - Garantie
9.1

9.2

9.3

9.4

Tenzij ter zake een andere periode is overeengekomen, garandeert Opdrachtnemer voor een periode van drie jaar
na hetzij de datum van de schriftelijke goedkeuring door HERTEL hetzij, indien deze datum later valt, de datum
van de ingebruikname, dat de geleverde zaken en het uitgevoerde werk van goede kwaliteit zijn en vrij van
ontwerp-, constructie, materiaal- en fabricagefouten en van alle andere lasten en beperkingen; dat de geleverde
zaken en het uitgevoerde werk in alle opzichten voldoen aan alle toepasselijke eisen die in Nederland en in het
land of de landen waar de zaken worden geleverd respectievelijk het werk wordt uitgevoerd gesteld worden in
wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften die van kracht zijn op het tijdstip van de
levering van de zaken respectievelijk de definitieve oplevering van het werk; dat de geleverde zaken en het
uitgevoerde werk voldoen aan hetzij de overeengekomen specificaties en eigenschappen hetzij, bij gebreke van
een uitdrukkelijke overeenkomst ter zake, de tussen Partijen gebruikelijke specificaties en eigenschappen, althans
de in de betrokken handelsbranche gebruikelijke specificaties en eigenschappen; dat de geleverde zaken en het
uitgevoerde werk geschikt zijn voor het doel waarvoor HERTEL deze heeft bestemd; en dat de geleverde zaken en
het uitgevoerde werk ook overigens aan de Overeenkomst beantwoorden.
Indien HERTEL Opdrachtnemer bericht geeft dat geleverde zaken en/of uitgevoerd werk niet aan het hieraan
voorafgaande voldoen, zal Opdrachtnemer onverwijld zorg dragen voor herstel of, naar keuze van HERTEL,
vervanging, en wel zodanig dat de geleverde zaken en het uitgevoerde werk wederom in alle opzichten aan de
Overeenkomst beantwoorden. Alle kosten die direct dan wel indirect verbonden zijn aan het herstel dan wel de
vervanging dan wel, indien de zaken en/of het werk deel uitmaken van een groter object, de weder
ingebruikstelling van dat object, komen voor rekening van Opdrachtnemer. In geval van herstel dan wel
vervanging begint de garantietermijn van drie jaar opnieuw te lopen vanaf het moment van de levering van de
desbetreffende vervangende zaken respectievelijk de definitieve oplevering van het desbetreffende vervangende
werk. Eventuele retournering van zaken aan Opdrachtnemer geschiedt op diens kosten en voor diens risico.
Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn in dit artikel opgenomen garantieverplichting te voldoen, alsmede
in dringende gevallen die geen uitstel dulden, heeft HERTEL het recht voor rekening en risico van Opdrachtnemer
het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten. HERTEL heeft het recht de gemaakte kosten met aan
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
Wanneer HERTEL haar rechten uit hoofde van dit artikel geldend maakt, laat dit haar overige rechten onverlet.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering
10.1

10.2

10.3

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die door HERTEL en/of derden wordt
geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van een verbintenis
respectievelijk als gevolg van toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten van Opdrachtnemer zelf dan wel
van een ondergeschikte, niet ondergeschikte of vertegenwoordiger van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer zal HERTEL volledig vrijwaren tegen aanspraken die strekken tot vergoeding van schade als in lid
1 van dit artikel bedoeld en die afkomstig zijn van derden, zoals maar niet beperkt tot Opdrachtgever,
verzekeraars van Opdrachtnemer, overheden, toekomstige eigenaren en gebruikers en personeel van HERTEL.
Opdrachtnemer zal de redelijke kosten van verweer tegen de genoemde aanspraken aan HERTEL vergoeden.
Opdrachtnemer zal zijn aansprakelijkheid voor schade als in lid 1 van dit artikel bedoeld ten genoegen van HERTEL
verzekeren en verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. In dit verband gelden ten
minste de volgende verplichtingen voor Opdrachtnemer:
a. Opdrachtnemer zal een primaire aansprakelijkheidsverzekering sluiten die te allen tijde voorrang heeft boven
andere verzekeringen, waarin schade-uitkeringen door verzekeraars rechtstreeks aan HERTEL worden gedaan;
het verzekerde bedrag dient minimaal gelijk te zijn aan hetzij het ter zake in de Overeenkomst dan wel de
werkomschrijving vermelde gebeurtenis.

b.

10.4

10.5

10.6
10.7

In geval van het verrichten van ontwerp- en/of engineeringswerkzaamheden dient de Opdrachtnemer een
primaire beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten; schade-uitkeringen dienen door verzekeraars
rechtstreeks aan HERTEL te worden gedaan; het verzekerde bedrag dient minimaal gelijk te zijn aan hetzij het
ter zake in de Overeenkomst dan wel de werkomschrijving vermelde bedrag hetzij, bij gebreke daarvan,
bedraagt
c. Bij levering respectievelijk gebruik van motorrijtuigen en ander rollend materieel dient Opdrachtnemer het
risico van wettelijke aansprakelijkheid voor schade jegens HERTEL en derden te verzekeren overeenkomstig
de wettelijke vereisten (WAM) en met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst en de
werkomschrijving; het verzekerde bedrag dient minimaal gelijk te zijn aan hetzij het ter zake in de
Overeenkomst dan wel de werkomschrijving vermelde 2.500.000 per gebeurtenis; het eigen risico bedraagt
gebeurtenis. De motorrijtuigen- en werkmaterieelverzekeringen mogen geen uitsluitingen bevatten ten
aanzien van het werkrisico en/of schade aan ondergrondse zaken, zoals kabels en leidingen;
d. In de polissen dient HERTEL als verzekerde te worden opgenomen, evenals een uitsluiting van verhaal door
verzekeraars op HERTEL krachtens subrogatie en/of regres;
e. Op eerste verzoek van HERTEL zal Opdrachtnemer haar in het bezit stellen van een kopie van de
desbetreffende polissen en van het bewijs van de premiebetaling ter zake.
Voor zover een Overeenkomst de totstandkoming van een werk van stoffelijke aard en/of het verrichten van de
met een levering verband houdende werkzaamheden betreft HERTEL voor zijn rekening ten behoeve van
Opdrachtnemer voor het werk een Construction All Risk ("CAR")-verzekering afgesloten. In de prijs voor de
uitvoering van het werk zal derhalve geen premie voor Construction All Risk of vergelijkbare verzekeringen zijn
inbegrepen.
Van elk schadevoorval waarvan de omvang het waarschijnlijk maakt dat daarvoor een beroep zal worden gedaan
op de CARverzekering zoals hierboven bedoeld zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis geven
aan HERTEL. Het afhandelen van enige schade met assuradeuren zal hetzij geschieden door Opdrachtnemer, hetzij
door HERTEL, hetzij door beiden, een en ander ter keuze van HERTEL.
Op elke op de Construction All Risk verzekering gedekte schade zal op het uit te keren schadebedrag een bedrag
ter hoogte van het in de polis bepaalde eigen risico ten laste van Opdrachtnemer worden gebracht.
HERTEL is nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtnemer uit welke hoofden dan ook voor door Opdrachtnemer
onder en/of in verband met een Overeenkomst geleden indirecte en/of gevolgschade, vertragingsschade,
bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van klanten, verminderde goodwill
en reputatieschade.

Artikel 11 - Facturering en betaling
11.1

11.2
11.3

11.4

11.5

Alle facturen van Opdrachtnemer dienen te worden gericht aan HERTEL ter attentie van de crediteuren
administratie. Facturen dienen (i) te voldoen aan alle wettelijke vereisten, (ii) melding te maken van het
ordernummer van HERTEL, (iii) te zijn voorzien van een kopie van de leveranciers bon die HERTEL aan
Opdrachtnemer heeft gegeven en (iv) deugdelijk te zijn gespecificeerd. HERTEL behoudt zich het recht voor om
facturen die niet aan deze vereisten voldoen, niet in behandeling te nemen en terug te sturen aan
Opdrachtnemer.
Betaling zal geschieden 60 dagen na ontvangst van de desbetreffende correcte en volledige factuur.
Betaling houdt geen erkenning in dat de geleverde zaken en/of het uitgevoerde werk geheel aan de
Overeenkomst beantwoorden, ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid
en laat de rechten van HERTEL op grond van de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de wet onverlet.
Bij vooruitbetaling heeft HERTEL het recht van Opdrachtnemer te verlangen dat deze genoegzame zekerheid stelt
voor de nakoming van zijn verplichtingen. Als Opdrachtnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,
raakt hij in verzuim. HERTEL heeft in dat geval het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en
haar schade op Opdrachtnemer te verhalen. Onverminderd haar overige rechten heeft HERTEL ook in geval van
een tekortkoming van Opdrachtnemer het recht van Opdrachtnemer te verlangen dat deze genoegzame
zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval
verstaan een onherroepelijke en op eerste verzoek van HERTEL opeisbare bankgarantie van een eerste klas
Nederlandse bank ter hoogte van 110% van de vooruitbetaalde bedragen respectievelijk 110% van de waarde van
de achterstallige prestatie (100% van de genoemde bedragen en de genoemde waarde met een opslag van 10%
voor rente), waarbij de kosten van de bankgarantie voor rekening van Opdrachtnemer komen.
HERTEL is te allen tijde gerechtigd om de bedragen die zij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan
Opdrachtnemer of enige aan hem gelieerde rechtspersoon of onderneming te verrekenen met de bedragen die
HERTEL of enige aan haar gelieerde rechtspersoon of onderneming uit welken hoofde ook te vorderen heeft van
Opdrachtnemer of enige aan hem gelieerde rechtspersoon of onderneming. De hier bedoelde bevoegdheid tot
verrekening bestaat ook indien de betaling van de vorderingen nog niet afdwingbaar is.

Artikel 12 – Geheimhouding
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Vertrouwelijke Informatie, waaronder in dit artikel wordt verstaan: (i) het bestaan en de inhoud van de
Overeenkomst, (ii) alle tekeningen, modellen, constructies, gegevens die Opdrachtnemer direct of indirect van
HERTEL ontvangt, en (iii) alle andere gegevens waarvan Opdrachtnemer in redelijkheid kan beseffen dat deze
geheim of vertrouwelijk zijn, waaronder maar niet beperkt tot alle bedrijfsinformatie betreffende HERTEL en alle
knowhow waarvan Opdrachtnemer direct of indirect kennis neemt via HERTEL, zal door Opdrachtnemer niet
worden gebruikt voor enig ander doel dan ter nakoming van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HERTEL zal Opdrachtnemer noch tijdens de looptijd van de
Overeenkomst noch na beëindiging hiervan aan derden enige mededeling doen omtrent Vertrouwelijke
Informatie dan wel deze Vertrouwelijke Informatie anderszins openbaar maken of vermenigvuldigen.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HERTEL zal Opdrachtnemer geen foto's of andere
afbeeldingen van zaken die door hem in opdracht van HERTEL zijn of worden geleverd en van werken die door
hem in opdracht van HERTEL zijn of worden uitgevoerd publiceren, voor promotionele doeleinden gebruiken of
daarmee anderszins naar buiten treden en zal Opdrachtnemer de naam van HERTEL niet als referentie gebruiken.
Opdrachtnemer zal de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan zijn personeel,
alsmede aan alle derden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtnemer garandeert en staat ervoor in dat zijn personeel en de genoemde derden de
geheimhoudingsverplichting zullen naleven.
De in lid 1 van dit artikel bedoelde fysieke en digitale bescheiden blijven te allen tijde eigendom van HERTEL en
dienen, samen met alle daarvan vervaardigde kopieën, op eerste verzoek van HERTEL aan haar te worden
geretourneerd, bij gebreke waarvan HERTEL haar betalingsverplichting kan opschorten. Dit opschortingsrecht laat
de overige rechten van HERTEL op grond van de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de wet onverlet.
Voor elke schending van een uit dit artikel voortvloeiende verplichting is Opdrachtnemer aan HERTEL een
onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van 10% - onverminderd het recht van HERTEL om schadevergoeding
op grond van de wet te vorderen. HERTEL heeft het recht de boete en de schadevergoeding met aan
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.

Artikel 13 – Keten- en inlenersaansprakelijkheid
13.1
13.2

13.3

13.4

Voor zover de wettelijke regels omtrent keten- en/of inlenersaansprakelijkheid van toepassing zijn, gelden de
onderstaande bepalingen naast de overige bepalingen in deze Voorwaarden.
Opdrachtnemer is jegens HERTEL verplicht:
a. zijn administratie conform de wet in te richten en ook overigens al zijn wettelijke verplichtingen strikt na te
leven;
b. desgevraagd zijn inschrijving in het handelsregister aan HERTEL te tonen, alsmede zijn aansluitnummer bij de
bedrijfsvereniging, zijn btw-nummer en het nummer van zijn vestigingsvergunning, voor zover deze
vergunning vereist is;
c. wekelijks een mandagenregister aan HERTEL te verstrekken, welk register onder meer de namen,
geboortedata, adressen, burgerservice- en sofinummers van alle door Opdrachtnemer bij het werk
ingeschakelde werknemers dient te bevatten, samen met een kopie van geldige identiteitsbewijzen van alle
werknemers en, voor zover van toepassing, een kopie van geldige tewerkstellingsvergunningen en A1verklaringen, alsmede een manurenverantwoording;
d. desgevraagd de loonstaten aan HERTEL ter inzage te geven;
e. al zijn verplichtingen jegens de door hem tewerkgestelde werknemers strikt na te komen;
f. 3 maandelijks, of als HERTEL hierom verzoekt, een door de Belastingdienst afgegeven originele en recente
verklaring van betalingsgedrag aan HERTEL te tonen;
g. onverwijld gehoor te geven aan alle overige verzoeken die HERTEL in verband met haar mogelijke ketenen/of Inlenersaansprakelijkheid doet;
h. HERTEL volledig te vrijwaren voor haar aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever en/of derden wegens het niet
naleven door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de
wet.
HERTEL is steeds bevoegd de door Opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde bedragen waarvoor
HERTEL ingevolge de wet hoofdelijk aansprakelijk is te weten loonheffingen en, in geval van inlening,
loonheffingen en omzetbelasting - aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens g-rekening.
Indien HERTEL vanwege keten- en/of inlenersaansprakelijkheid loonheffingen en/of omzetbelasting en/of
invorderingsrente en/of kosten dient te voldoen, heeft HERTEL verhaal op Opdrachtnemer voor het totaal van de
desbetreffende bedragen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door HERTEL
en met de door HERTEL gemaakte kosten.

13.5

Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van de toepasselijke CAO jegens zijn werknemers niet nakomt,
en HERTEL aansprakelijk wordt gesteld deze verplichtingen na te komen, heeft HERTEL jegens Opdrachtnemer
verhaal voor het totaal van de desbetreffende bedragen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het
tijdstip van betaling door HERTEL en met de door HERTEL gemaakte kosten.

Artikel 14 – Verbod van cessie en verpanding
14.1

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HERTEL is het Opdrachtnemer niet toegestaan de vorderingen
die hij uit de Overeenkomst jegens HERTEL heeft of zal verkrijgen geheel of gedeeltelijk aan een derde te cederen,
te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 15 – Opschorting, ontbinding
15.1

15.2

15.3

15.4
15.5

15.6

Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden en/of de wet
toekomen, is HERTEL bevoegd haar verbintenis op te schorten dan wel, zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de uitvoering van de Overeenkomst voor rekening en risico
van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden op te dragen, indien:
a. Opdrachtnemer een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden
en/of de wet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
b. HERTEL goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtnemer in de nakoming van een of meer van zijn
verbintenissen zal tekortschieten;
c. Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is aangevraagd, aan Opdrachtnemer al
dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van
Opdrachtnemer een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is
gedaan;
d. Opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld;
e. opdrachtnemer overlijdt;
f. het bedrijf van Opdrachtnemer wordt geliquideerd;
g. Opdrachtnemer zijn bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over zijn bedrijf aan een ander overdraagt;
h. op zaken van Opdrachtnemer executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een
maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven;
i. Opdrachtnemer direct of indirect enige voor HERTEL onaanvaardbare gift of belofte in welke vorm dan ook
heeft gedaan of aangeboden aan personeel van HERTEL of Opdrachtgever;
j. Opdrachtgever de opdracht die hij aan HERTEL heeft verstrekt en in verband waarmee HERTEL met
Opdrachtnemer heeft gecontracteerd, intrekt op grond van overmacht, waaronder begrepen is het intreden
van een zodanig ingrijpende wijziging in de politieke en/of economische Toestand dat handhaving van de
genoemde opdracht in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd.
Indien het verzuim van Opdrachtnemer op grond van zowel de wet als de Overeenkomst als deze Voorwaarden
eerst intreedt na ingebrekestelling, zal HERTEL in het in lid 1 onder a van dit artikel bedoelde geval niet eerder
overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst dan nadat zij Opdrachtnemer een
schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming
binnen deze termijn is uitgebleven.
In het in lid 1 onder j van dit artikel bedoelde geval kan Opdrachtnemer jegens HERTEL slechts aanspraak mak
en op schadevergoeding indien en voor zover HERTEL ter zake van het aan Opdrachtnemer opgedragen onderdeel
van het werk jegens Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding Buiten het genoemde geval is
HERTEL bij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst niet gehouden tot enige schadevergoeding
hoe ook genaamd.
In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding zijn alle vorderingen van HERTEL op Opdrachtnemer onmiddellijk
en geheel opeisbaar.
Tenzij er sprake is van een tekortkoming of een omstandigheid die niet aan Opdrachtnemer kan worden
toegerekend, verbeurt Opdrachtnemer in geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst een
boete gelijk aan 10% van het 5.000,- onverminderd het recht van HERTEL op schadevergoeding op grond van de
wet. Al dan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers en andere hulppersonen van Opdrachtnemer,
stakingen, gebrek aan personeel en ziekte van personeel leveren in geen geval overmacht aan de zijde van
Opdrachtnemer op.
Onverminderd haar overige rechten heeft HERTEL in geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding het recht naar
haar keuze:
a. de reeds geleverde zaken/het reeds uitgevoerde werk voor rekening van Opdrachtnemer naar hem terug te
sturen/af te breken en de voor deze zaken/dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen;

b. de reeds geleverde zaken niet terug te sturen/het reeds uitgevoerde werk niet af te breken en zelf zorg te
dragen of door een of meer derden zorg te laten dragen voor de verdere uitvoering van de Overeenkomst,
met gebruikmaking, al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding, van de door
Opdrachtnemer gebruikte materialen en bouwstoffen, alsmede hulpmaterieel, zoals steigermateriaal, hijs- en
transportwerktuigen e.d.

Artikel 16 – Rechten van intellectuele eigendom
16.1
16.2

Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem te leveren zaken en het door hem uit te voeren werk geen
inbreuk maken op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom dan wel andere rechten van derden.
Opdrachtnemer vrijwaart HERTEL tegen alle aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk of vermeende
inbreuk op de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten.

Artikel 17 - Geschillen
17.1

17.2

17.3

Alle geschillen daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd
die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende overeenkomst tussen
Partijen mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut , zoals dit drie maanden voor de dag van het aangaan van de Overeenkomst in
kwestie luidt. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Plaats van arbitrage is Rotterdam.
Indien HERTEL als eisende partij optreedt, is zij in afwijking van lid 1 van dit artikel bevoegd het geschil
aanhangig te maken bij de overheidsrechter, en wel, wanneer het geschil behoort tot de competentie van de
sector civiel van een rechtbank, bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, onverminderd de
bevoegdheid van HERTEL om het geschil aanhangig te maken bij een andere volgens de wet bevoegde rechter.
Indien HERTEL als eisende partij in vrijwaring optreedt, is zij in afwijking van lid 1 van dit artikel bevoegd het
geschil aanhangig te maken bij de overheidsrechter of het arbitraal college waar de hoofdzaak aanhangig is.

Artikel 18 - Toepasselijk recht
18.1
18.2

De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods) wordt uitgesloten.

Artikel 19 - Partiële nietigheid
19.1

19.2

Ingeval op enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om
welke reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige
betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
De eventuele nietigheid of onverbindendheid van een deel van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden laat de
geldigheid en toepasselijkheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden onverlet.

Artikel 20 – Integriteit en andere ondernemingsprincipes
20.1
20.2

HERTEL verbindt het economische principe met kernwaarden als maatschappelijke verantwoordelijkheid,
integriteit, transparantie en duurzaamheid. HERTEL verwacht dat ook van haar Opdrachtnemers.
Opdrachtnemer garandeert en staat ervoor in dat zijn aanbiedingen op rechtmatige wijze tot stand zijn
gekomen, zonder dat er hierbij sprake is geweest van overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen
met mede-inschrijvers, onder- aannemers en/of andere derden die ertoe strekken of hebben gestrekt of ten
gevolge hebben of hebben gehad dat de mededinging onrechtmatig is of wordt verhinderd of beperkt
en/of dat prijzen onrechtmatig zijn of worden verhoogd.

