Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Deltares
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Deltares verleent,
alsmede op de koop van goederen door Deltares.

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van (algemene)
voorwaarden van Leverancier. Afwijkingen van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend
nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Deltares
en Leverancier zijn overeengekomen.
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag en
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Haaglanden.

1

Definities

AIV:
deze algemene inkoopvoorwaarden
Deltares:
de Stichting Deltares
Leverancier: de contractpartij van Deltares
Opdracht:	de (gemengde) overeenkomst tussen
Deltares en Leverancier tot opdracht
en/of aanneming van werk en/of koop
van goederen, waarbij Deltares optreedt
als opdrachtgever respectievelijk koper

2

Opdracht

2.1

De inhoud van de opdracht wordt bepaald
door de omschrijving van de werkzaamheden in de offerte zoals die door Deltares in
haar opdrachtbevestiging is aanvaard, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg
worden aangebracht.

2.2

Deltares is gerechtigd wijzigingen in de
opdracht te verlangen, ook als deze meer- of
minderwerk met zich brengen.

2.3
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Afwijkingen van deze AIV zijn slechts bindend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen
partijen zijn overeengekomen en hebben
slechts betrekking op de opdracht waarbij zij
zijn overeengekomen.
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3

Uitvoering van de opdracht

3.1

Leverancier is gehouden de goederen te
leveren en/of de werkzaamheden te verrichten en/of de diensten te leveren binnen de
overeengekomen termijn.

3.2

Overschrijding van een overeengekomen
termijn geldt als toerekenbare tekortkoming
van Leverancier in de nakoming van de
overeenkomst en brengt Leverancier van
rechtswege in verzuim.

3.3

Zodra Leverancier overschrijding van de
overeengekomen termijn verwacht, zal hij
Deltares hierover informeren.

3.4

Leverancier staat er voor in dat de uitvoering van de opdracht, alsmede de geleverde
goederen, verrichte werkzaamheden en/of
geleverde diensten voldoen aan de opdracht,
aan de door Deltares gestelde eisen en aan
ter zake door of vanwege de overheid vastgestelde voorschriften en normen, zoals kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen. Indien
sprake is van conflicterende normen, geldt te
allen tijde de meest stringente c.q. verstrekkende norm. De geleverde goederen en/of
verrichte werkzaamheden en/of geleverde
diensten zullen voorts voldoen aan hetgeen
redelijkerwijs van zulke goederen, werkzaamheden en/of diensten mag worden verwacht.

3.5

De levering van zaken omvat tevens alle certificaten, attesten, certificaten van oorsprong,
originele inspectie-, test- en fabricagerapporten, verslagen, gebruiksaanwijzingen en
overige bescheiden, alsmede onderdelen,
hulpstukken en dergelijke die noodzakelijk
zijn voor gebruik van de zaak.

3.6

De uitvoering van de opdracht omvat de
volledige bedrijfsvaardige opstelling van
de te leveren zaken (montage). Montage
geschiedt nauwkeurig, door kundig personeel en onder adequate leiding en toezicht.
De in dit artikel 3 bedoelde garanties gelden
op overeenkomstige wijze voor alle op de
montage betrekking hebbende permanente
(hulp)materialen en constructiemiddelen.

4.2

Indien een door of vanwege Leverancier
beschikbaar gestelde persoon naar het
oordeel van Deltares ongeschikt of minder
geschikt is voor de uitvoering van de overeengekomen taken, zal Leverancier dadelijk
na kennisgeving door Deltares zorgdragen
voor adequate vervanging van betrokkene.
Kosten van vervanging zijn voor rekening
van Leverancier.

3.7

Leverancier is gehouden Deltares te allen
tijde op haar verzoek nadere informatie over
de uitvoering van de opdracht te verstrekken.

4.3

3.8

Behoudens voorafgaande schriftelijke
goedkeuring door Deltares mag Leverancier
de opdracht niet geheel of gedeeltelijk door
derden doen uitvoeren. Deltares kan haar
goedkeuring onder voorwaarden verlenen.
Ook indien Leverancier de opdracht geheel
of gedeeltelijk door derden doet uitvoeren, is
Leverancier hoofdelijk aansprakelijk voor de
juiste en tijdige vervulling van de opdracht.

Door of vanwege Leverancier bij Deltares
gedetacheerd of uitgeleend personeel is
onderworpen aan de voor Deltares’ eigen
personeel geldende veiligheidsvoorschriften
en –instructies. De werktijden van dit personeel zullen zoveel mogelijk gelijk zijn aan de
bij Deltares gebruikelijke werktijden.

5

Levering, keuring en
overdracht

5.1

Alle goederen dienen door Leverancier te
worden geleverd en gelost op het adres van
Deltares of een door Deltares aangegeven
plaats. Leverancier draagt de kosten van het
vervoer.

5.2

Het tijdstip van levering en lossing, binnen
de overeengekomen leveringstermijn, wordt
door Deltares vastgesteld.

5.3

Deltares is gerechtigd de te leveren zaken
ook voor levering te keuren of te beproeven.
In dat geval is Leverancier verplicht Deltares
tijdig in te lichten omtrent het tijdstip waarop
de zaak gereed is voor keuring of beproeving, teneinde Deltares in de gelegenheid te
stellen daarbij vertegenwoordigd te zijn. Bovendien is Leverancier gehouden Deltares
alle voor een keuring of beproeving benodigde informatie en faciliteiten te verstrekken.
De keuringskosten zijn voor rekening van
Leverancier, uitgezonderd de personele
kosten van Deltares.

5.4

De goedkeuring, beproeving of aanvaarding
van de levering door Deltares ontslaat Leverancier niet van enige garantie of aansprakelijkheid voortvloeiend uit de opdracht.

3.9

3.10

4
4.1
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Bij fouten of onduidelijkheden in de door
Deltares verstrekte tekeningen en/of documenten ten behoeve van de uitvoering van
de opdracht, is de Leverancier gehouden
Deltares terstond te informeren.
Leverancier heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht geen bevoegdheid om
direct met de opdrachtgever van Deltares te
communiceren, tenzij dit, zulks ter beoordeling en op schriftelijke instructie van Deltares, voor de praktische uitvoering van de
opdracht of in het kader van de geldende
veiligheidseisen noodzakelijk is. In geval van
acuut gevaar voor de veiligheid kan Leverancier zich direct tot de opdrachtgever van
Deltares wenden. Leverancier zal Deltares
niettemin zo spoedig mogelijk informeren.

Detachering, inlening en
(onder-)aanbesteding
Artikel 4 geldt onverminderd het bepaalde in
artikel 3.8 van deze AIV.
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5.5

De eigendom van de goederen gaat op
Deltares over op het moment van acceptatie
van de geleverde goederen of bedrijfsklare
oplevering daarvan, of – indien dat eerder
is – op het moment van de eerste betaling
door Deltares. Vanaf het moment van de
eerste betalingstermijn houdt Leverancier de
goederen voor Deltares; Leverancier zal de
zaken die hij voor
Deltares houdt herkenbaar als eigendom
van Deltares merken.

5.6

Het risico ten aanzien van de te leveren
goederen gaat eerst op Deltares over op het
tijdstip dat zij zijn geleverd.

6

Koopprijs, vergoeding en
betaling

6.1

Betaling door Deltares geschiedt zoals aangegeven in de opdracht. Betaling houdt op
geen enkele wijze afstand van recht in.

6.2

Betaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen
na ontvangst van de factuur.

6.3

Deltares is gerechtigd betaling op te schorten totdat Leverancier aan zijn verplichtingen
uit de opdracht heeft voldaan, voor zover de
tekortkoming van Leverancier dit rechtvaardigt.

6.4

Indien overeenkomstig artikel 6.5 een vaste
prijs, of overeenkomstig artikel 6.6 een maximum prijs is overeengekomen en indien Leverancier van oordeel is dat voor een goede
uitvoering van de opdracht een uitbreiding
van overeengekomen werkzaamheden en/of
aantal uren noodzakelijk is, dient dit vooraf
en onder opgave van redenen schriftelijk
aan Deltares te worden medegedeeld.

6.5

Indien een vaste prijs is overeengekomen,
vergoedt Deltares geen kosten voor meerwerk, tenzij het meerwerk op verzoek van
Deltares wordt verricht en vooraf schriftelijk
is overeengekomen.

6.6

Indien de prijs (mede) wordt berekend op
grond van het aantal bestede uren, doet
Leverancier maandelijks of zo vaak als
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overeengekomen, opgave van het aantal
bestede uren en de daarmee samenhangende prijs. Leverancier zal gedetacheerde
of uitgeleende werknemers en door hem
ingeschakelde derden opdragen zelfstandig
opgave van het aantal gewerkte uren te
doen aan Deltares. Indien een maximum
prijs is overeengekomen, vergoedt Deltares
geen kosten voor overschrijding van overeengekomen werkzaamheden en/of aantal
uren, tenzij de overschrijding op verzoek van
Deltares wordt verricht en vooraf schriftelijk
is overeengekomen.
6.7

De prijs voor levering is exclusief BTW, maar
inclusief alle met de levering samenhangende kosten, sociale verzekeringspremies,
sociale lasten, belastingen en heffingen.
Leverancier is gehouden tot afdracht van belastingen, premies en heffingen samenhangende met de werkzaamheden van werknemers, uitzendkrachten en door Leverancier
ingeschakelde derden. Leverancier is jegens
Deltares gehouden tot vergoeding van
alle schade (kosten en rente inbegrepen)
ten gevolge van aansprakelijkstelling door
derden voor niet betaalde premies, belasting
of andere heffingen. Op eerste verzoek van
Deltares zal Leverancier een G-rekening
openen. Dit geldt niet indien Leverancier
deelnemer is in een waarborgfonds dat
afdoende dekking biedt voor voornoemde
premies en lasten.

7

Geheimhouding

7.1

Leverancier is gehouden tot geheimhouding
van alle van Deltares afkomstige informatie waarvan Leverancier, dan wel diens
personeel en/of door hem ingeschakelde
derden en/of het personeel van die derden,
redelijkerwijs kan (kunnen) beseffen dat die
informatie vertrouwelijk is. Leverancier zal
deze informatie niet aan derden ter beschikking stellen behoudens voor zover dit voor
de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs
noodzakelijk is. Deze informatie zal niet voor
andere doeleinden worden gebruikt dan voor
een behoorlijke uitvoering van de opdracht.

7.2

7.3

7.4

7.5

Leverancier zal tekeningen, programmatuur, modellen en bescheiden die zij voor
de uitvoering van de opdracht ontvangen
heeft van Deltares niet vermenigvuldigen
anders dan voor een goede uitvoering van
de opdracht redelijkerwijs noodzakelijk is.
Aan het einde van de opdracht worden alle
tekeningen, programmatuur, modellen en
bescheiden als hiervoor bedoeld onverwijld
aan Deltares geretourneerd, met inbegrip
van daarvan gemaakte kopieën, en/of worden deze verwijderd van computers en/of
elektronische gegevensdragers.
Leverancier verplicht zich tot geheimhouding
van alle tekeningen, programmatuur, modellen, constructies, schema’s, technische
bescheiden en andere bedrijfsinformatie
en knowhow in de meest ruime zin van het
woord, afkomstig van Deltares, welke in het
kader van de opdracht te zijner kennis zijn
gebracht of gekomen.
De geheimhoudingsplicht van Leverancier
geldt niet indien en voor zover Leverancier
gehouden is in een gerechtelijke procedure
de haar bekende informatie te openbaren, of
indien en voor zover Leverancier een ernstig
gevaar voor personen of goederen constateert. Leverancier doet, zo mogelijk vooraf,
mededeling aan Deltares indien hij op grond
van het voorgaande tot openbaarmaking
gehouden is.
Leverancier staat er voor in dat ten aanzien
van zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden dezelfde rechten en plichten
zullen gelden inzake eigendom, publicatie,
geheimhouding en octrooien als in deze AIV
is bepaald.

8

Intellectuele eigendom

8.1

Alle rechten van intellectuele eigendom op
goederen die door Leverancier voor Deltares worden geproduceerd en/of ontwikkeld,
worden overgedragen aan Deltares, met
uitzondering van rechten van derden zoals
door Leverancier opgegeven in de offerte.
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8.2

Alle tekeningen, programmatuur, modellen
en bescheiden die door of vanwege Leverancier voor Deltares zijn vervaardigd,
worden ter beschikking gesteld aan
Deltares. Tenzij de verkrijging van het
intellectueel eigendom onderdeel van de opdracht is, verkrijgt Deltares ten aanzien van
deze tekeningen, programmatuur, modellen
en bescheiden een volledig gebruiksrecht.

8.3

Deltares is gerechtigd alle programmatuur
en alle bescheiden die in het kader van de
door Leverancier te leveren goederen en
diensten aan haar wordt geleverd, te kopiëren of te vermenigvuldigen.

8.4

Leverancier staat er voor in dat de geleverde
goederen geen inbreuk maken op enig recht
van intellectueel eigendom van een derde en
vrijwaart Deltares tegen alle aanspraken van
derden ter zake.

8.5

Leverancier is verplicht om vindingen die
verband houden met de uitvoering van de
opdracht en die naar zijn mening vatbaar zijn
voor octrooi, onverwijld onder de aandacht
van Deltares te brengen.

8.6

Deltares heeft het recht op eigen naam en
voor eigen rekening octrooi aan te vragen ter
zake van uitvindingen die in het kader van
de uitvoering van de opdracht zijn gedaan.
Indien Deltares van dit recht gebruik maakt,
stelt zij Leverancier daarvan in kennis binnen 6 maanden nadat Deltares op de hoogte
is gesteld van de vindingen.

9

Beëindiging van de opdracht

9.1

Deltares heeft, onverminderd haar overige
rechten uit de wet en onverminderd haar
rechten op schadevergoeding op grond van
de wet en zonder gehouden te zijn tot enige
schadevergoeding jegens Leverancier, het
recht de opdracht zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden
door het aan Leverancier toezenden van een
daartoe strekkende schriftelijke verklaring, in
het geval Leverancier niet, niet tijdig of niet
behoorlijk zijn verplichtingen uit de opdracht
nakomt, alsmede in het geval van Leve-

ranciers faillissement, diens surséance van
betaling of verzoeken daartoe, beslag op
een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag bij Leverancier op bestelde
goederen en stillegging of liquidatie van de
onderneming van Leverancier.
9.2

Aansprakelijkheid en
verzekering

10.1

Leverancier is jegens Deltares aansprakelijk
voor alle schade van Deltares welke voortvloeit uit een tekortkoming in de nakoming
van de opdracht door Leverancier en/of zijn
personeel en/of door hem ingeschakelde
derden, alsmede voor alle schade die op
grond van zijn schuld, wettelijke bepalingen
of de verkeersopvattingen voor rekening
van Leverancier dienen te komen. Deze
aansprakelijkheid van Leverancier strekt
zich mede uit jegens natuurlijke personen
werkzaam voor of bij Deltares en jegens de
aan Deltares verbonden rechtspersonen.
De aansprakelijkheid van Leverancier per
opdracht die wordt uitgevoerd onder deze
AIV is beperkt tot een bedrag van:
a. € 150.000 voor opdrachten waarvan de
waarde kleiner is dan of gelijk aan
€ 50.000;
b. € 300.000 voor opdrachten waarvan
de waarde meer is dan € 50.000, maar
kleiner dan of gelijk aan € 100.000;
c. € 600.000 voor opdrachten waarvan de
waarde meer is dan € 100.000, maar
kleiner dan of gelijk aan
€ 300.000;
d. € 1.000.000 voor opdrachten waarvan
de waarde meer is dan € 300.000, maar
kleiner dan of gelijk aan
€ 1.000.000;
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10.3

Leverancier vrijwaart Deltares voor aanspraken van derden – inclusief personeel
van Leverancier en/of door Leverancier
ingeleend personeel en/of door Leverancier
ingeschakelde derden – jegens Deltares,
welke betrekking hebben op schade die
voortvloeit uit een tekortkoming in de nakoming van de opdracht door Leverancier en/
of zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden, alsmede op alle schade die op
grond van zijn schuld, wettelijke bepalingen
of de verkeersopvattingen voor rekening van
Leverancier dienen te komen.

10.4

Staking of arbeidsongeregeldheden van het
personeel van Leverancier of van door hem
ingeschakelde derden of het personeel van
die derden, leveren geen overmacht op,
maar gelden als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht door
Leverancier.

10.5

Leverancier zal afdoende verzekerd zijn
tegen bedrijfsaansprakelijkheid en tegen
andere uit de aard van de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheden en schades.

10.6

Leverancier is verplicht op verzoek van
Deltares de zaken welke hij ter bewerking,
verwerking of reparatie in het kader van de
opdracht van Deltares ontvangt, bij een door
Deltares erkende verzekeringsmaatschappij
op gebruikelijke polisvoorwaarden te verzekeren tegen schade, verlies of diefstal.

10.7

Leverancier is gehouden Deltares op eerste
aanvraag een afschrift van de polis(sen) toe
te zenden.

11

Geschillen en toepasselijk
recht

11.1

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband
houdende met opdrachten waarvan deze
inkoopvoorwaarden onderdeel zijn, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Den Haag.

Bij gedeeltelijke ontbinding van de opdracht
heeft Deltares het recht, onverminderd haar
rechten op schadevergoeding op grond van
de wet, de opdracht zelf of door derden te
doen uitvoeren, eventueel met gebruikmaking
van het reeds door Leverancier geleverde. Leverancier is verplicht de voor deze uitvoering
benodigde rechten van intellectuele eigendom
aan Deltares over te dragen in overeenstemming met artikel 8.1 en 8.2 van deze AIV.

10

10.2

e. de opdrachtsom indien deze opdrachtsom groter is dan € 1.000.000.

Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Deltares
Versie 1.6, 17 maart 2020

11.2

Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden
en de opdracht is Nederlands recht van
toepassing.

11.3

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de opdracht.

11.4

Indien de opdracht of een van de bepalingen
in de opdracht in strijd mocht zijn met wettelijke bepalingen of regelingen, dan zullen partijen de opdracht of de betreffende bepaling
wijzigen met dien verstande dat deze voldoet
aan de oorspronkelijke bedoeling van partijen
en tevens in overeenstemming is met de
wettelijke bepalingen of regelingen.

12

Specifieke bepalingen met
betrekking tot de uitvoering
van terreinonderzoek
en landmeetkundige
werkzaamheden binnen
Nederland

12.1

Indien de opdracht betrekking heeft op de
uitvoering van terreinonderzoek en landmeetkundige werkzaamheden binnen Nederland, wordt verondersteld dat Leverancier
bij het aanvaarden van de opdracht bekend
is met de toestand van het terrein waar de
opdracht zal worden uitgevoerd en andere
lokale omstandigheden en dat deze in de
offerteprijs zijn verdisconteerd.

12.2
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Ondermeer de volgende werkzaamheden
en/of kosten worden geacht tot het werk van
Leverancier te behoren en zijn niet apart in
rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen:
a. aan- en afvoer van materieel;
b. verwijdering en reconstructie van terreinverhardingen;
c. verwijdering en herstel van obstakels en
hindernissen;
d. het boren van gaten door terreinverharding, vloeren e.d.;
e. gebruik van rijplaten;
f. aanvoer van werkwater, indien niet ter
plaatse beschikbaar;
g. afvoer van uitgekomen grond, opschoning van het terrein;
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h. reiniging van chemisch verontreinigd
werkmaterieel;
i. het bijwonen van veiligheidsinstructies;
j. de kosten verbandhoudende met veiligheidsmaatregelen;
k. het verkrijgen van toegang- en uitvoeringsvergunningen;
l. het leveren van een feitelijk meetverslag
overeenkomstig de bestaande normen,
dan wel volgens de aanwijzingen van
Deltares;
m. het transport van grond- en/of watermonsters indien van toepassing, naar
Deltares of, indien in de offerteaanvraag
vermeld, naar een andere door Deltares
vermelde bestemming.
12.3

Indien niet anders is overeengekomen
behoort het uitzetten en waterpassen van
de punten van onderzoek tot de werkzaamheden van Leverancier. Een meetverslag
met alle relevante bijzonderheden wordt
door Leverancier aan Deltares verstrekt. Het
meetverslag bevat onder meer een situatietekening waarop de punten van onderzoek
ten opzichte van RD-coördinaten zijn vastgelegd. De onderzoekspunten dienen ingemeten te worden met een nauwkeurigheid van
minimaal + of -50 cm in plaats.

12.4

Alle hoogtemetingen van de onderzoekspunten dienen te worden weergegeven ten
opzichte van NAP en te worden ingemeten
met een nauwkeurigheid van minimaal + of
–1 cm in hoogte.

12.5

Indien de plaats van een punt van onderzoek afwijkt, om welke reden dan ook, van
de geplande locatie, dienen de juiste plaats,
de afwijking, alsmede de reden van de verplaatsing te worden vermeld in het meetverslag. Bij verplaatsing van een punt over een
grotere afstand dan 2 m dient dit vooraf met
Deltares te worden overlegd.

12.6

Indien binnen een afstand van 50 m tot
een van de punten van onderzoek zich
een open of natuurlijke watergang bevindt,
dient het peil daarvan te worden vastgesteld
door Leverancier en in het meetverslag te
worden vermeld.

12.7

Sondeer- en boorresultaten dienen te
worden geleverd op papier in drievoud en tevens digitaal in GEF-formaat. De resultaten
dienen te worden weergegeven ten opzichte
van NAP.

12.8

De uitvoering van mechanische sonderingen
dient te geschieden volgens de NEN 3680.
De uitvoering van elektrische sonderingen
dient te geschieden volgens de NEN 5140.

12.9

Indien ter plaatse van de punten van onderzoek door de bovenlagen wordt voorgeboord
dient de uitgekomen grond in het veld te
worden geclassificeerd en beschreven, en
in het rapport te worden vermeld. De diepte
waarover is voorgeboord wordt aangegeven
op de sondeergrafiek.

a. obstakels in de ondergrond zoals stenen,
hout, puin, afval e.d.;
b. hindernissen op of boven de bodem;
c. de aard van de ondergrond.

13

Integriteit

13.1

De Leverancier verklaart dat zij van Deltares
een exemplaar van de “Anti-corruptie code
van Deltares” in ontvangst heeft gekregen,
en dat Leverancier grondig kennis heeft genomen van de inhoud van de “Anti-corruptie
code van Deltares”.

13.2

De Leverancier garandeert:
a. alle verplichtingen voortvloeiend uit van
toepassing zijnde nationale en internationale wet- en regelgeving, codes en
richtlijnen op het gebied van omkoping,
corruptie en integriteit, inclusief de “Anti-corruptie code van Deltares” (“Vereisten”) na te zullen leven; en
b. beleid, gedragsvoorschriften en procedures vast te zullen stellen en in stand te
zullen houden, en naleving daarvan af te
zullen dwingen, gedurende de uitvoering
van de Opdracht, om te kunnen voldoen
aan de Vereisten; en
c. enig verzoek of eis om financieel of
ander voordeel in relatie tot de Opdracht,
ontvangen door de Leverancier in welke
vorm dan ook, onmiddellijk schriftelijk te
zullen melden aan Deltares.

13.3

De Leverancier draagt er zorg voor dat
iedere persoon en/of onderneming, die op
enigerlei wijze is gerelateerd aan de Leverancier en die werkzaamheden verricht in
relatie tot de Opdracht, die werkzaamheden
alleen verricht op basis van een schriftelijke
overeenkomst met de Leverancier, welke
overeenkomst verplichtingen oplegt aan
de genoemde persoon en/of onderneming
gelijk aan de verplichtingen van de Leverancier jegens Deltares onder dit artikel 13,
en de Leverancier zal zorgdragen dat de
genoemde persoon en/of onderneming deze
verplichtingen naleeft.

13.4

In geval van niet-naleving door de Leverancier van de verplichtingen onder dit artikel 13,

12.10 De uitvoering van peilbuizen voor de bepaling van de stijghoogten van het grondwater dient te geschieden volgens de norm
NEN 5120. Peilbuizen ten behoeve van het
nemen van grondwatermonsters voor de
uitvoering van chemische analyses dienen te
voldoen aan het VKB protocol 2001 en 2002.
12.11 De uitvoering van boringen dient te geschieden volgens de norm NEN 5119 of de
ontwerpnorm NPR 5741, afhankelijk van het
doel van de boring.
12.12 De beschrijving van de grondlagen moet
voldoen aan de norm NEN 5104.
12.13 Indien door het Nederlands centrum voor
normalisatie (NEN) definitieve nieuwe normen zijn vastgesteld worden de genoemde
NEN-normen vervangen door de relevante
Europese normen conform (onder andere)
NEN-EN-ISO 22475 en 22476.
12.14 Leverancier is aansprakelijk voor en draagt
de kosten van het herstellen van de afsluitende functie van gepenetreerde grondlagen
met betrekking tot de waterdoorlatendheid.
12.15 Deltares is niet aansprakelijk voor schade
aan zaken van Leverancier welke is ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht
op een door Deltares aangewezen terrein
als gevolg van, onder meer,
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of een redelijk vermoeden daarvan, is
Deltares gerechtigd om op ieder willekeurig
tijdstip:
a. de Opdracht eenzijdig met onmiddellijke
ingang schriftelijk te beëindigen; of
b. betalingen aan Leverancier en/of de
uitvoering van de Opdracht op te schorten,
voor een periode naar inzicht van Deltares;
zonder dat Leverancier in verband hiermee
Deltares aansprakelijk zal kunnen stellen.
13.5

De Leverancier is aansprakelijk voor, en
zal Deltares volledig vrijwaren tegen alle
aansprakelijkheden, schades, rechterlijke
uitspraken en/of vonnissen, boetes, kosten
en uitgaven (inclusief kosten voor juridische
bijstand) veroorzaakt door niet-naleving van
de verplichtingen onder dit artikel 13 door de
Leverancier of door werknemers, agenten,
vertegenwoordigers of onderaannemers
of subcontractors gerelateerd aan de
Leverancier.
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