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ALGEMENE VOORWAARDEN PROCILITY B.V. 
VOOR OPDRACHTNEMERS 
 
 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Procility 

B.V., gevestigd te Weesp, alsmede elk van haar dochter- of zustervennootschappen of 
daaraan anderszins gelieerde ondernemingen en een Opdrachtnemer. Alle offerteaanvragen 
en overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van diensten en het leveren van 
goederen alsmede werkzaamheden in onderaanneming en alle overige daaruit voortvloeiende 
rechtsverhoudingen met de Opdrachtnemer. Van deze algemene voorwaarden kan slechts 
schriftelijk worden afgeweken. 

1.2. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van 
afwijkende voorwaarden of bedingen van de Opdrachtnemer door Opdrachtgever uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. 

1.3. Indien op de Opdracht algemene voorwaarden van Procility B.V. van toepassing zijn verklaard 
en indien en voor zover sprake mocht zijn van een tegenstrijdigheid tussen de algemene 
voorwaarden van de Procility B.V. en de Voorwaarden, dan prevaleren de algemene 
voorwaarden van Procility B.V. 
 

Artikel 2 Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

2.1. Procility B.V.: degene die deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op 
enige rechtsbetrekking met de Opdrachtnemer,.  

2.2. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Procility B.V. een overeenkomst 
zoals hieronder beschreven heeft gesloten.  

2.3. Overeenkomst: de tussen Procility B.V. en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst tot het 
verrichten van diensten of werkzaamheden, leveren van goederen of enige andere 
overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.  

2.4. Offerte: de schriftelijke aanbieding  
2.5. Opdracht: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.  
2.6. Meerwerk: alle door de Opdrachtgever gewenste werkzaamheden en/of leveringen die niet in 

de offerte staan beschreven. Alle door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen en alle 
werkzaamheden en/of leveringen die later noodzakelijk blijken te zijn voor het kunnen 
uitvoeren van wat in de offerte is beschreven. 

2.7. Minderwerk: alle werkzaamheden en/of leveringen die in de offerte staan beschreven, maar 
echter achteraf toch niet noodzakelijk bleken te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. 

2.8. Het Werk: de uitvoering van de Opdracht.  
 

  



	
	

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten 
3.1. Overeenkomsten worden door Procility B.V. slechts schriftelijk aangegaan en onder de 

opschortende respectievelijk ontbindende voorwaarde dat het werk in verband waarmede de 
overeenkomst wordt aangegaan daadwerkelijk doorgang vindt en de overeenkomst tussen 
Procility B.V. en Opdrachtgever niet wordt opgeschort of voortijdig wordt beëindigd.  

3.2. Procility B.V. heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een 
vrijblijvende offerte bij haar geplaatste opdracht niet te accepteren.  

3.3. Procility B.V. is nooit kosten verschuldigd aan Opdrachtnemer voor of in verband met enige 
aanbieding die Opdrachtnemer doet en die geen overeenkomst tot stand doet komen.  
 

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer 
4.1. Opdrachtnemer voert Opdrachten uit zoals van een deskundige professionele opdrachtnemer 

kan worden verwacht. 
4.2. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van 

belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze 
op de dag van de prijsaanbieding in werking zijn getreden. De aan de naleving van deze 
voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening. 

4.3. Opdrachtnemer draagt zorg voor de correcte afgifte en afdracht van eventueel door haar 
verschuldigde belastingen en premies en vrijwaart Procility B.V. en zal deze volledig 
schadeloosstellen voor alle vorderingen van de Belastingdienst en/of derden ter zake van 
belastingen, sociale verzekeringspremies (zowel het werkgeversdeel als het 
werknemersdeel), overige vorderingen en opgelegde boetes en interest, alsmede de door 
Procility B.V. in redelijkheid gemaakte juridische kosten, in verband met diensten verricht in 
het kader van deze overeenkomst. Op eerste verzoek van Procility B.V. zal Opdrachtnemer de 
benodigde informatie verstrekken ter bevestiging dat zij voldoet aan haar wettelijke aangifte en 
afdracht verplichtingen. Deze informatie kan onder meer bestaan uit kopieën van aangifte 
loonheffingen en/of betalingsbewijzen van de aangegeven loonheffingen. 

4.4. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen draagt Opdrachtnemer voor eigen rekening zorg 
voor: 
a) De oplevering van de Opdracht in een gereed voor gebruik toestand 
b) alle voor de uitvoering noodzakelijke zaken, zoals: opslagterrein/afsluitbare ruimten, 

horizontaal transport, verticaal transport, hulpmiddelen, hulpwerken, aansluitpunten 
nutsvoorzieningen; 

c) het verwijderen van afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan de Opdrachtnemer 
opgedragen werk; 

d) voor de vervaardiging van (werk)tekeningen met betrekking tot het aan de 
Opdrachtnemer opgedragen werk; 

e) het verrichten van maatvoering. 
f) montage in alle benodigde fasen van de Opdracht; 
g) het zodanige wijze afdekken van het geleverde dat schade voorkomen  

wordt tot de oplevering van de Opdracht; 
h) het zorgen voor de verkrijging van de voor de uitvoering van de Opdracht  

benodigde vergunningen. 
4.5. Opdrachtnemer dient door Procility B.V. gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. Doet 

Opdrachtnemer dat niet, dan is dat voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Als Procility 
B.V. maatregelen moet nemen vanwege het niet opvolgen van instructies, dan zijn die voor 
rekening van Opdrachtnemer. 



	
	

4.6. Procility B.V. is te allen tijde en waar ook gerechtigd de werkzaamheden te (laten) keuren en 
de voortgang van de werkzaamheden bij de Opdrachtnemer na te gaan. Opdrachtnemer is 
verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen. Afgekeurde werkzaamheden dienen door 
Opdrachtnemer op eerste verzoek van Procility B.V. binnen de daarbij te stellen termijn te zijn 
hersteld of ongedaan gemaakt.  

4.7. Werkzaamheden worden slechts als opgeleverd beschouwd na schriftelijke goedkeuring van 
Procility B.V. De onderhouds- en garantieperiode ter zake vangen eerst aan op het tijdstip dat 
geldt ten aanzien van de gehele Opdracht tussen Procility B.V. en haar Opdrachtgever.  

4.8. Van aanwezige voorzieningen mag door Opdrachtnemer slechts met toestemming van 
Procility B.V. en voor eigen risico gebruik worden gemaakt.  

4.9. Adviezen die Procility B.V. aan Opdrachtnemer verstrekt, zijn geheel vrijblijvend en worden 
door Opdrachtnemer voor eigen verantwoordelijkheid opgevolgd. 

4.10. Voor zover Procility B.V. aanbestedingsdocumenten (zoals bijvoorbeeld een programma van 
eisen) aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, maken die deel uit van de Opdracht. 

4.11. Indien Opdrachtnemer fouten in de (uitvoering van de) Opdracht, een overschrijding van enige 
termijn, een afwijking bij het inmeten of enige (andere) tekortkomingen in de uitvoering van de 
Opdracht constateert of verwacht, zal zij Procility B.V. daarvan onverwijld schriftelijk op de 
hoogte stellen. Indien de Opdrachtnemer nalaat aan deze waarschuwingsplicht te voldoen, zal 
zij aansprakelijk zijn voor de schade dientengevolge. 

4.12. Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico de voor de uitvoering van de Opdracht 
benodigde vergunningen en/of ontheffingen aan te vragen en zal zich aan de voorwaarden en 
alle overige wettelijke voorschriften voor het verkrijgen en behouden van deze vergunningen 
en/of ontheffingen houden. 

4.13. Opdrachtnemer is gehouden voor de Opdracht passende maatregelen te treffen ter 
voorkoming van schade aan personen, zaken en het milieu. 

4.14. Bij aankomst op het werk dient Opdrachtnemer en/of zijn personeel in het bezit te zijn van een 
geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld paspoort of Nederlands identiteitskaart, het geen bij elk 
bezoek op verzoek getoond moeten kunnen worden. Bij gebreke daarvan kunnen zij zonder 
meer van het Werk worden verwijderd zonder dat de Opdrachtnemer hieraan enige aanspraak 
kan ontlenen. Opdrachtnemer is gehouden Procility B.V. een overzicht te verstrekken van de 
namen, adressen, BSN/Sofinummers, loongegevens en alle andere door Opdrachtgever 
verzochte gegevens van alle, dag tot dag door Opdrachtnemer aan het werk gestelde 
werknemers. Opdrachtnemer is gehouden om aan Procility B.V. inzage te verstrekken in haar 
administratie. 

4.15. Eventuele aanpassingen aan de Opdracht die mochten voortvloeien uit wetswijzigingen zijn 
voor rekening van Opdrachtnemer. 

4.16. Opdrachtnemer zal zich er – voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht – van 
vergewissen dat de tot de Opdracht behorende documenten onderling en/of overige vanwege 
Procility B.V. verstrekte gegevens en de in de Opdracht opgedragen werkzaamheden geen 
klaarblijkelijke hiaten, tegenstrijdigheden of onmogelijkheden vertonen. Indien na het tot stand 
komen van de Opdracht blijkt dat dit wel het geval is en de Opdrachtnemer dat vooraf had 
kunnen constateren, dan is de Opdrachtnemer zonder enig recht op bijbetaling en 
termijnverlenging verplicht zijn werkzaamheden aan te passen ten genoegen van Procility B.V. 

  



	
	

Artikel 5 Specifieke bepalingen betreffende onderaanneming 
5.1. Opdrachtnemer zal de Opdracht zelf uitvoeren. Zij is niet gerechtigd daarvoor derden in te 

schakelen, tenzij Procility B.V. daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. 
Opdrachtnemer blijft, ongeacht het inschakelen van derden, volledig aansprakelijk voor de 
uitvoering van de Opdracht. Bij uitbesteding van werk of inlening is Opdrachtnemer gehouden 
aan alle wettelijke voorschriften, waaronder de voorschriften van de Invorderingswet 1990 en 
hetgeen hierna wordt vastgelegd. Opdrachtgever behoudt zich het recht om derden zonder 
opgaaf van redenen te weigeren. 

5.2. In geval van onderaanneming in de zin van 7:751 BW verricht de Opdrachtnemer haar 
werkzaamheden met inachtneming van de hieronder staande bepalingen/.  

5.3. Opdrachtnemer verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst: 
a) een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel van de onderneming; 
b) zijn btw-identificatienummer en (indien van toepassing) loonheffingennummer; 
c) een recente ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid’ (niet 

ouder dan één maand); 
5.4. Opdrachtnemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht loonbelasting en sociale 

premies, voor zover direct en indirect verband houdend met het aan hem opgedragen werk, 
na te komen. 

5.5. Procility B.V. heeft het recht de ter zake van het aan Opdrachtnemer opgedragen werk 
verschuldigde loonbelasting en sociale premies, waarvoor hij ingevolge de Wet 
Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer te voldoen door 
storting op diens geblokkeerde rekening (g-rekening). 

5.6. Indien Procility B.V. redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door Opdrachtnemer ter zake 
van het aan hem opgedragen werk een hoger percentage aan loonbelasting en sociale 
premies verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan 
Procility B.V. het op de g-rekening te storten percentage wijzigen.  

5.7. Indien de Opdrachtnemer personen tewerkstelt die niet voldoen aan de vereisten van dit 
artikel, is Procility B.V. gerechtigd deze personen met onmiddellijke ingang de toegang tot het 
werk te ontzeggen. Schade, gevolgschade daaronder begrepen, die Procility B.V. hierdoor 
lijdt, komt voor rekening van Opdrachtnemer.  

5.8. Werkzaamheden dienen door de Opdrachtnemer te geschieden binnen de voor de Opdracht 
geldende werktijden. De in overleg overeengekomen aanvangstijden en termijnen zijn 
bindend, behoudens het recht van Procility B.V. in verband met de voortgang van de Opdracht 
de tijdstippen en volgorde van werkzaamheden nader vast te stellen. Directe en indirecte 
gevolgschaden ten gevolge van overschrijding van de overeengekomen aanvangstijden en 
termijnen komen volledig voor rekening van de Opdrachtnemer.   

5.9. Opdrachtnemer is verplicht om alle voor Opdrachtnemer uit de Opdracht voortvloeiende 
verplichtingen van toepassing te verklaren op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer in het 
kader van de Opdracht met derden aangaat 
 

Artikel 6 Materiaal en transport  
6.1. Opdrachtnemer is verplicht het hem opgedragen werk uit te voeren naar de eisen van goed, 

deugdelijk en vakkundig werk met gebruikmaking van deugdelijke materialen, geschikt voor 
het doel waarvoor zij/het is bestemd en in overeenstemming met de eisen van de 
Overeenkomst en de van toepassing zijnde voorschriften en instructies van 
overheidsinstanties, overheidsdiensten en nutsbedrijven.  



	
	

6.2. Procility B.V. noch de Opdrachtgever zijn gehouden gereedschappen, materiaal of andere 
eigendommen van de Opdrachtnemer te bewaken. Opslag van gereedschappen, materiaal of 
andere eigendommen van Opdrachtnemer zijn voor eigen rekening en risico van de 
Opdrachtnemer. 

6.3. Alle kosten in verband met het vervoer van zaken ten behoeve van de uitvoering van de 
Opdracht, zoals emballage, lossen en laden, zijn voor rekening van Opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer is verplicht zich voldoende te verzekeren tegen risico’s die zich kunnen 
voordoen gedurende het transport. 

6.4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken veroorzaakt bij het 
laden, tijdens het transport en/of bij het lossen alsmede voor schade ontstaan door 
ondeugdelijke verpakking. 

6.5. Met de aanvoer van materiaal op het Werk ten behoeve van een Opdracht gaat het eigendom, 
doch niet het risico over op de Opdrachtgever. Het risico blijft bij de Opdrachtnemer tot het 
ogenblik van de oplevering van het gehele Werk of een deel van het Werk waarvan het 
materiaal van de Opdrachtnemer deel uitmaakt. De Opdrachtnemer verplicht zich om dit risico 
adequaat te verzekeren. 

6.6. Bij de te leveren zaken dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dient het 
ordernummer van Procility B.V. vermeld te zijn alsmede het artikelnummer, de aantal(len) en 
de omschrijving(en). Bij leveringen dient door de Opdrachtnemer per order een aparte paklijst 
te worden gehanteerd. 

6.7. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van verpakkings- en restmaterialen. 
6.8. Deelleveringen zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Procility 

B.V. 
 

Artikel 7 Locatie 
7.1. Opdrachtnemer is verplicht om een door Procility B.V. ter beschikking gestelde werkplek 

schoon en opgeruimd te houden. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht 
een onroerende zaak dient te betreden, is zij verplicht deze onroerende zaak schoon en 
opgeruimd achter te laten. De Opdrachtnemer zal passende maatregelen nemen om 
beschadigingen aan werkplekken en onroerende zaken die zij ter zake van de uitvoering van 
Opdracht dient te betreden te voorkomen. 

7.2. Tijdens het uitvoeren van de Opdracht dient op het Werk steeds een leidinggevende 
functionaris aanwezig te zijn die bevoegd is de Opdrachtnemer in alle aangelegenheden met 
betrekking tot de Opdracht te vertegenwoordigen. Deze functionaris dient zich bij iedere 
aanvang of beëindiging van de uitvoering van de Opdracht te melden bij de Projectmanager. 

7.3. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om vluchtwegen geheel of gedeeltelijk te 
versperren. 

7.4. Hekken en overige afzettingen mogen alleen verwijderd of verplaatst worden als de 
Projectmanager hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het terugplaatsen van 
bovenbedoelde voorzieningen is geheel ter verantwoording, voor rekening en risico van de 
partij die deze voorzieningen heeft verplaatst of verwijderd. Het verwijderen, verplaatsen of 
toevoegen van verkeersvoorzieningen is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de 
Projectmanager. 

7.5. De Projectmanager dient voorafgaand aan het vervoeren van gevaarlijke stoffen op de 
bouwplaats hiervan op de hoogte te worden gesteld. Kennis van toepassing, gevaar en opslag 
van gevaarlijke stoffen is de verantwoording van de gebruiker. De aanwezigheid van 
productinformatie is de verantwoording van de gebruiker. Gasflessen mogen niet in de 



	
	

gebouwde onroerende zaken worden opgeslagen en dienen gebeugeld te worden. Opslag 
geschiedt op aanwijzing van de Projectmanager. 

7.6. Het tijdelijk geheel of gedeeltelijk versperren van bouwwegen, in- of uitritten dient in overleg 
met de Projectmanager plaats te vinden. 

7.7. De Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor elektriciteit, water en gas. 
7.8. Plaatsing van containers ten behoeve van afval en opslag dient door Opdrachtnemer verzorgd 

te worden. Plaatsing dient te geschieden in overleg met Procility B.V. De kosten voor het 
gebruik van door Procility B.V. ter beschikking gestelde containers zullen worden doorbelast. 

7.9. Afgekeurde zaken dienen door de Opdrachtnemer op eerste aanzegging van Procility B.V. 
van het Werk te worden verwijderd en onverwijld voor rekening van de Opdrachtnemer te 
worden vervangen. Indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft zulks na te komen, zal dit 
worden uitgevoerd door Procility B.V. voor rekening van de Opdrachtnemer. 
 

Artikel 8 Planning 
8.1. De planning is vastgelegd in de door Partijen ondertekende Overeenkomst. 
8.2. Opdrachtnemer is verplicht de overeengekomen werkzaamheden binnen de overeengekomen 

termijnen te verrichten.  
8.3. De exacte data en tijdstippen van montage en oplevering zullen in het periodiek tussen 

Procility B.V. en Opdrachtnemer te houden overleg overeenkomstig de geldende planning 
vastgesteld worden. Dit zal in overleg met de Opdrachtgever geschieden. De Opdrachtnemer 
dient in haar planning rekening te houden met de werkzaamheden die derden uitvoeren en die 
enig verband houden met de Opdracht. 

8.4. Bij versnelling of vertraging zal de Opdrachtnemer zich aan de door Procility B.V. gewijzigde 
planning aanpassen zonder hiervoor aanspraak te maken op enige vergoeding van kosten. 

Artikel 9 Facturering 
9.1. De met de Opdrachtnemer overeengekomen prijs is vast. Wijzigingen in prijzen, lonen, sociale 

lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren kunnen niet worden doorbelast. 
Opdrachtnemer is wel verplicht de vergoeding aan te passen overeenkomstig wijzigingen in 
lonen, belastingen en andere kostprijsbepalende factoren die een kostprijs verlagend effect 
hebben. 

9.2. Opdrachtnemer dient op de facturen duidelijk te vermelden:  
a) Het werk-, en contractnummer; 
b) De werkaanduiding; 
c) Het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; 
d) Het laatst gefactureerde bedrag en het nog te factureren bedrag 

9.3. Een door Opdrachtnemer in te dienen factuur dient te voldoen aan de eisen die de Wet op de 
Omzetbelasting daaraan stelt.  

9.4. Opdrachtnemer dient uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk gereed is zijn 
eindafrekening bij Procility B.V. in te dienen.  

9.5. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft Procility B.V. het recht de 
betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient 
in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. Procility B.V. meldt schriftelijk de 
opschorting en de reden daarvan aan Opdrachtnemer. 
 

  



	
	

Artikel 10 Betaling 
10.1. Betaling geschiedt overeenkomstig een door Opdrachtnemer op te stellen en door Procility 

B.V. goed te keuren betalingsschema, al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden 
en goedkeuring door Procility B.V. en slechts indien is voldaan aan door Procility B.V. ter zake 
van facturering en de naleving van verplichtingen van de Opdrachtnemer ingevolge artikel 4 
en artikel 5 gestelde eisen.  

10.2. Procility B.V. heef te allen tijde het recht vorderingen op de Opdrachtnemer te verrekenen met 
het aan Opdrachtnemer verschuldigde, onverschillig of deze opeisbaar zijn, onder 
tijdsbepaling of voorwaarde.  

10.3. Het is Opdrachtnemer verboden zijn uit de overeenkomst met Procility B.V. voortvloeiende 
vordering aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom 
over te dragen. 

10.4. Opdrachtfacturen en contractfacturen dienen op naam te worden gesteld van de: Procility 
B.V., Pampuslaan 90, 1382 JR WEESP. 

10.5. Opdrachtfacturen moeten altijd gespecificeerd zijn naar verrichte werkzaamheden/diensten 
zoals omschreven in het Opdrachtformulier. Opdrachtnemer wordt verplicht de gewerkte uren 
te specificeren bij de factuur. Opslagen mogen niet in rekening worden gebracht. 

10.6. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling aan de 
Opdrachtnemer uiterlijk 30 dagen na de definitieve goedkeuring van het resultaat van de 
Opdracht of - indien deze datum later verstrijkt - uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur 
als hiervoor in artikel 9 bedoeld. 
 

Artikel 11 Meerwerk 
11.1. In zoverre de Overeenkomst in enige werkzaamheid niet voorziet, welke naar de aard daarvan 

wel tot de Overeenkomst behoort, dan wel indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
vanwege overheidsinstanties, - diensten of nutsbedrijven nadere voorschriften worden 
gesteld, is de Opdrachtnemer verplicht deze werkzaamheden te verrichten c.q. uitvoering aan 
deze voorschriften te geven, zonder dat dit aanspraak geeft op enige extra vergoeding anders 
dan de reeds overeengekomen vergoeding.  

11.2. Slechts meerwerk waarvoor Procility B.V. vooraf schriftelijk opdracht of schriftelijke 
goedkeuring heeft verleend komt voor vergoeding in aanmerking.  

11.3. Op de overeenkomst van het meerwerk zijn dezelfde Algemene Voorwaarden en bepalingen 
van toepassing als op de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders zijn 
overeenkomen.  

11.4. Indien Procility B.V. weigert om opdracht te verlenen voor meerwerk, is de Opdrachtnemer 
niet gerechtigd om de oorspronkelijke overeenkomst tussen partijen op te schorten, te 
beëindigen of te ontbinden. 

11.5. Het meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het 
moment dat het meerwerk wordt verricht.  
 

Artikel 12 Aansprakelijkheid  
12.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor iedere schade, welke voortvloeit uit de uitvoering van de 

opdracht door hem of door degenen van wie hij zich bedient. Opdrachtnemer is voorts 
aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit de aanwezigheid van en het gebruik op het 
werk van door hem gebezigde of geleverde bouwstoffen, gereedschappen en materieel of uit 



	
	

de inbreuk op rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele en industriële 
(eigendoms)rechten.  

12.2. Opdrachtnemer vrijwaart Procility B.V. met betrekking tot vooraanstaande mitsdien ook voor 
aanspraken van derden, waaronder begrepen de Opdrachtgever van Procility B.V., 
toekomstige eigenaren en gebruikers, alsmede overheden.  

12.3. Schade ten gevolge van het vorenstaande dient op eerste aanzegging van Procility B.V. te 
worden hersteld of vergoed.  

12.4. Opdrachtnemer zal zich te zijner bevrijding niet kunnen herroepen op de omstandigheid dat 
keuring als bedoeld in artikel 4.5 heeft plaatsgevonden.  

12.5. Behoudens opzet of grove schuld is elke aansprakelijkheid van Procility B.V. voor eventuele 
schade die Opdrachtnemer lijdt bij de uitvoering van de Opdracht uitgesloten. Voor de door 
Opdrachtnemer geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een 
reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Procility B.V. rechtens 
aansprakelijk is, heeft Opdrachtnemer alleen recht op een vergoeding: 
a) indien Procility B.V. voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, tot een 
bedrag gelijk aan de door Procility B.V. te verkrijgen verzekeringsuitkering 
b) indien Procility B.V. voor die schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, tot 
een bedrag gelijk 10% van de vergoeding voor de Opdracht. 

12.6. Het in artikelen 13.1 en 13.2 bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtnemer 
schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht. 

12.7. Procility B.V. is niet aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt door vanwege de 
Opdrachtnemer verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of vanwege de omstandigheid dat 
informatie afkomstig van andere bronnen onjuist is. 

12.8. Procility B.V. is niet aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt door derden. 
12.9. Alle schade en/of stagnatie ontstaan door storing in elektra en/of watervoorzieningen en/of 

andere energievoorzieningen buiten de schuld van Procility B.V., geven nimmer reden tot 
schadeclaims tegen Procility B.V. 

12.10. Voor vermissing, verlies of beschadiging van gereedschappen, materiaal of andere 
eigendommen van Opdrachtnemer kunnen de Opdrachtgever noch Procility B.V. door de 
Opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld. 

12.11. De Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor een afdoende 
verzekering die te allen tijde op primaire basis zijn wettelijke én contractuele aansprakelijkheid 
dekt voor schade, die bij of in verband met de uitvoering van de Opdracht wordt toegebracht 
of veroorzaakt. De Opdrachtnemer is verplicht om een kopie van de polis op aanvraag te 
overleggen. 
 

Artikel 13 Einde	Opdracht	en	oplevering	
13.1. De Opdrachtnemer zal de oplevering van het Werk aankondigen aan Procility B.V. door een 

schriftelijke tot Procility B.V. gerichte kennisgeving, waarin wordt meegedeeld op welke dag 
naar het oordeel van Opdrachtnemer het Werk voltooid zal zijn. Hierbij dient de schriftelijke 
tussen Partijen overeengekomen planning in acht worden genomen. 

13.2. Nadat Procility B.V. die kennisgeving heeft ontvangen, deelt Procility B.V. aan Opdrachtnemer 
schriftelijk mede op welke datum en tijd na de voltooiing van het Werk de opneming 
plaatsvindt. Nadat het Werk is opgenomen, wordt door Procility B.V. aan de Opdrachtnemer 
binnen redelijke termijn schriftelijk medegedeeld of het Werk al dan niet is goedgekeurd. 
Indien het Werk niet is goedgekeurd zal Procility B.V. met redenen omkleed schriftelijk 
aangeven wat de reden van onthouding van goedkeuring is. De Opdrachtnemer zal in dat 



	
	

geval de gebreken binnen een redelijke termijn na de mededeling van Procility B.V. opheffen, 
tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien de Opdrachtnemer nalaat binnen deze 
termijn de gebreken op te heffen, zal Procility B.V. de gebreken voor rekening van de 
Opdrachtnemer door een derde laten verhelpen. 

13.3. Ieder der Partijen is bevoegd de Opdracht door aangetekende schriftelijke opzegging met 
onmiddellijke ingang te beëindigen wegens ernstige toerekenbare tekortkoming door de 
andere Partij in de nakoming van de voor haar uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen, 
een ernstige verstoring van de relatie tussen Partijen alsmede surseance van betaling of 
faillissement van de andere Partij. 

13.4. De Opdrachtnemer zal alle in haar bezit zijnde stukken, goederen en zaken die eigendom van 
Opdrachtgever zijn, na het eindigen van de Opdracht onverwijld aan de Opdrachtgever ter 
hand stellen. De Opdrachtnemer zal alle in haar bezit zijnde stukken, goederen en zaken die 
van Procility B.V. zijn, na het eindigen van de Opdracht onverwijld aan Procility B.V. ter hand 
stellen. 

13.5. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt een onderhoudstermijn van 
een zes (6) maanden. Gedurende de onderhoudstermijn zal Opdrachtnemer op eerste 
verzoek van Procility B.V. binnen twee weken voor eigen rekening alle gebreken herstellen, 
onverminderd de uit de wet aan Procility B.V. toekomende rechten. Indien de Opdrachtnemer 
niet binnen voorgenoemde termijn de gebreken herstelt, is Procility B.V. gerechtigd om de 
gebreken voor rekening van Opdrachtnemer te (laten) herstellen. Na herstel vangt een nieuwe 
onderhoudsperiode aan van zes (6) maanden vanaf de datum van herstel of vervanging. 
 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud  
14.1. Door Procility B.V. aan Opdrachtnemer ter beschikking, ter bewerking of ter bewaring gesteld 

materiaal is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van Procility B.V. Het materiaal 
wordt geacht in goede staat te zijn en conform de vereiste specificaties tenzij Opdrachtnemer 
binnen een redelijke termijn na ontvangst schriftelijk reclameert.  

14.2. De Opdrachtnemer dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden 
om de eigendomsrechten van Procility B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op 
het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen 
gelden, dan is de Opdrachtnemer verplicht om Procility B.V. daarvan onmiddellijk op de 
hoogte te stellen.  

14.3. Het door Procility B.V. geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, 
mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De 
Opdrachtnemer is niet bevoegd om het onder eigendomsvoorbehoud vallend te verpanden of 
op enige andere wijze te bezwaren.  

14.4. Opdrachtnemer mag bovenbedoelde zaken niet gebruiken of laten gebruiken voor of in 
verband met enig ander doel dan het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden 
voor Procility B.V., tenzij Procility B.V. uitdrukkelijk vooraf toestemming heeft gegeven.  

14.5. Voor het geval Procility B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, 
geeft de Opdrachtnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan 
Procility B.V. en door Procility B.V. aan te wijzen derden om alle plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van Procility B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.  
 

 



	
	

Artikel 15 Rechten van intellectuele eigendom 
15.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door of namens 

Procility B.V. ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, waaronder begrepen, maar 
niet beperkt tot, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen en modellen, alsmede 
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Procility B.V., dienst licentiegevers 
of de desbetreffende fabrikant.  

15.2. Wanneer een opdracht volgens model of tekening van de Opdrachtnemer vervaardigd wordt, 
neemt de Opdrachtnemer de garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- 
of handelsmodel, of enig ander recht van derden wordt aangetast. De Opdrachtnemer 
vrijwaart Procility B.V.  voor claims van derden dienaangaande. 

15.3. Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder 
computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, technieken, 
instrumenten, (model)contracten en andere geestesproducten van Procility B.V., één en ander 
in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te 
openbaren of te exploiteren, tenzij Opdrachtnemer van Procility B.V. voorafgaande schriftelijke 
toestemming heeft verkregen.	
	

Artikel 16 Beëindiging 
16.1. Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer geeft 

Procility B.V. het recht de opdracht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst 
geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de Opdrachtnemer te verplichten de schade die 
Procility B.V. lijdt, te vergoeden, onverminderd andere rechten van Procility B.V.. 

16.2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Procility B.V. bevoegd om zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de 
Opdrachtnemer: 
a) surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan haar is verleend; 
b) in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; 
c) toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting uit de 

overeenkomst, dan wel het voor Procility B.V. voorzienbaar is dat de Opdrachtnemer 
tekort zal schieten. 

16.3. Alle vorderingen van Procility B.V. die zij op dat moment op de Opdrachtnemer heeft of zal 
verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn. 
 

Artikel 17 Wet Ketenaansprakelijkheid 
17.1. De Opdrachtnemer verplicht zich om, indien dit van toepassing is op de verstrekte Opdracht, 

alle medewerking te verlenen, informatie te verschaffen, bewijs te verstrekken en instructies 
op te volgen, die door de Procility B.V. op administratief gebied gewenst wordt in het kader 
van de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

17.2. De Opdracht wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat de Procility B.V. door de 
Opdrachtnemer voor aanvang van het Werk in het bezit is/wordt gesteld van verklaringen 
inzake het betalingsgedrag van de Opdrachtnemer jegens de belastingdienst. Deze 
verklaringen mogen niet ouder zijn dan drie maanden en dienen voorts, zolang de Opdracht in 
uitvoering is, om de drie maanden aan de Procility B.V. te worden overlegd. 

17.3. De Opdrachtnemer verplicht zich in het bijzonder tot het met de Procility B.V. in voorkomende 
gevallen sluiten van een overmakingsovereenkomst als genoemd in de Uitvoeringsregeling 



	
	

inleners-, keten-, en opdrachtgeveraansprakelijkheid 2004 en verplicht de regels 
dienaangaande na te leven. 

17.4. De Procility B.V. behoudt zich het recht voor om van elke door de Opdrachtnemer ingediende 
nota een procentueel deel te grootte van de helft van het voor die Opdracht gehanteerde 
procentuele loonkostenbestanddeel, als zijnde bestemd voor af te dragen loonbelasting en 
sociale verzekeringspremies, rechtstreeks over te maken naar een ten name van de 
Opdrachtnemer gestelde G-rekening als bedoeld in Uitvoeringsregeling inlener-, keten-, en 
opdrachtgeveraansprakelijkheid 2004 dan wel rechtstreeks over te maken aan de ontvanger 
der belastingen. Procility B.V. wordt jegens Opdrachtnemer door deze betalingen gekweten. 

17.5. De Procility B.V. houdt zich het recht voor om een door de Opdrachtnemer opgegeven 
procentueel loonkostenbestanddeel bij onvoldoende aannemelijkheid naar eigen inzicht in 
redelijkheid aan te passen. 

17.6. De Opdrachtnemer verplicht zich om aan zijn verplichtingen tot afdracht van premies sociale 
verzekeringen en loonbelasting ter zake het opgedragen werk, stipt te voldoen. Alle voor de 
Procility B.V. of diens rechtsopvolger(s) door nalatigheid van de Opdrachtnemer uit de Wet 
Ketenaansprakelijkheid voortvloeiende schaden en kosten dienen op eerste schriftelijke 
aanmaning, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, volledig 
met wettelijke rente door de Opdrachtnemer aan de Procility B.V. of diens rechtsopvolger(s) te 
worden vergoed. 
 

Artikel 18 Rechts- en forumkeuze 
18.1. Alle geschillen tussen Procility B.V. en de Opdrachtgever die voortvloeien uit een 

overeenkomst of opdracht zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de Rechtbank te 
Amsterdam. Procility B.V. heeft het recht haar vordering of geschil aanhangig te maken bij de 
bevoegde Rechtbank van de woonplaats van de Opdrachtnemer, indien Procility B.V. daar om 
haar moverende redenen voor kiest. 

18.2. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. 
 
*** 

 
 


