Algemene voorwaarden FieldTurf Benelux
Artikel 1. Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
FieldTurf Benelux een Joint venture van FieldTurf Tarkett holding;
Opdrachtgever: de opdrachtgever van FieldTurf Benelux ten behoeve van wie zij middellijk dan wel onmiddellijk
met wederpartij contracteert.;
Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie FieldTurf Benelux een Overeenkomst sluit;
Opdracht: de door FieldTurf Benelux opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of diensten;
Wederpartij: de partij van FieldTurf Benelux bij de overeenkomst;
Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van de Opdracht;
Prestatie: de levering van een goed, het tot stand brengen van een werk, de verrichting van een dienst of de
uitvoering van een Opdracht;
Hoofdaannemingsovereenkomst: de Overeenkomst waarvan de opdracht onderdeel is;
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden maken deel uit van elke door FieldTurf Benelux uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen
overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming
tussen FieldTurf Benelux en haar wederpartij schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van
kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst. Partijen zullen in dat
geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past in de geest van
de Overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
3. Voor zover de bepalingen van de Algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de Overeenkomst hebben
de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle aanbiedingen van Wederpartij gedurende 60 dagen gestand
gedaan vanaf de datum waarop de aanbieding door FieldTurf Benelux is ontvangen.
5. Een door FieldTurf Benelux uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening door de wederpartij worden
aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven.
6. Offerteaanvragen van FieldTurf Benelux zijn vrijblijvend. De Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke
aanvaarding door FieldTurf Benelux.
7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt Wederpartij de kosten die zij moet maken voor het tot stand
komen van de Overeenkomst.
8. Wijziging of uitbreiding van de Overeenkomst en de Prestatie behoeven de uitdrukkelijke schriftelijk instemming van
FieldTurf Benelux.
9. Iedere opdracht wordt verleend onder de opschortende voorwaarde van totstandkoming van de
hoofdaannemingsovereenkomst.
10. Op door FieldTurf Benelux te verrichten werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering en realisatie van werken zijn
de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 (hierna UAV) van toepassing. Op te verrichten advieswerkzaamheden
is De Nieuwe Regeling 2005 (hierna DNR 2005) van toepassing. De opdrachtgever wordt geacht de DNR 2005,
alsmede de UAV met eventuele bijlagen te kennen.
Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtnemer dient de hem toegezonden Opdracht ongewijzigd en ondertekend aan Opdrachtgever te retourneren
binnen 14 dagen na datum verzending Opdracht. Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde
termijn de Opdracht te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel
met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld
in de Opdracht en onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden
2. Op alle Opdrachten van Opdrachtgever zijn van toepassing als waren zij
daarin letterlijk opgenomen:
a. alle op de Opdracht betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen en de daarbij behorende
tekeningen evenals de bij het voorgaande behorende processen-verbaal en/of nota’s van wijzigingen, toelichtingen en
aanvullingen;
b. deze Algemene voorwaarden;
c. de bepalingen van de Hoofdaannemingsovereenkomst voor zover verband houdende met de levering en/of het werk,
waarvoor door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer Opdracht is verstrekt, alsmede het door Opdrachtgever opgestelde
V&G-plan en/of projectplan;
Het bepaalde in de Opdracht prevaleert te allen tijde boven het gestelde onder lid a, b en c.
3. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de onder artikel 2. lid 2.a., lid 2.b. of
lid 2.c genoemde bepalingen en/of stukken zullen de eerder genoemde prevaleren boven de later genoemde. Bij
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4.

5.

onderlinge tegenstrijdigheid van de bepalingen en/of stukken als bedoeld in artikel 2. lid 2.a. komt geen der
bepalingen en/of stukken voorrang boven de ander toe, doch dienen de bepalingen en/of stukken in onderling verband
te worden bekeken, onverminderd het bepaalde in artikel 2. lid 5.
De functionele en/of technische specificatie en/of het bestek, de daarbij behorende tekeningen, processen-verbaal,
alsmede de nota’s van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen liggen voor Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ter
inzage. Desgevraagd zullen van deze stukken aan Opdrachtnemer kopieën worden verstrekt. Opdrachtnemer wordt
geacht inzage te hebben gehad in het bestek en alle tekeningen en ter zake relevante bescheiden en alle overige door
hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen.
Indien Opdrachtnemer in de Opdracht kennelijke onduidelijkheden dan wel manco’s ontmoet, is hij verplicht
Opdrachtgever daarop onverwijld te wijzen en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering
overgaat.

Artikel 4. Verplichtingen van de Wederpartij
1. Wederpartij is verplicht FieldTurf Benelux onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van mogelijke tekortkomingen in de
nakoming van de Overeenkomst.
2. De verplichtingen van Wederpartij omvatten onder meer de door hem te verrichten levering en het uit te voeren werk
goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren.
3. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke regelingen en andere voorschriften, voorwaarden en
bepalingen, die gelden ten aanzien van de door hem uit te voeren werkzaamheden, leveringen en diensten en verplicht
zich deze na te leven en in acht te nemen.
4. Wederpartij is verplicht op verzoek van FieldTurf Benelux te overleggen:
zijn BTW nummer;
zijn uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
kopie van een geldig bewijs van zijn registratie bij de Belastingdienst met zijn loonbelastingnummer;
kopie van zijn g-rekeningovereenkomst;
zijn vestigingsvergunning of -ontheffing;
zijn mandagenregisters;
kopie-identiteitsbewijzen van zijn werknemers;
tewerkstellingsvergunningen (incl. verblijfsvergunning) van zijn werknemers (indien van toepassing);
recente verklaring van belastingsdienst inzake zijn betalingsgedrag loonbelasting en sociale verzekeringspremie;
5. Wederpartij is verplicht tot naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en tot vrijwaring van FieldTurf Benelux van enige
boetes en/of sancties wegens overtreding van die wet.
6. Wederpartij is verplicht voor eigen rekening zorg te dragen voor alle, op grond van ARBO-regelgeving, vereiste
uitrustingsstukken.
7. Wanneer FieldTurf Benelux in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is voor de premies
sociale verzekering en loonheffing die Wederpartij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst verschuldigd is,
heeft hij het recht om die bedragen op de betalingen aan Wederpartij in te houden en rechtstreeks te betalen aan de
bevoegde instanties dan wel te storten op de in de Overeenkomst vermelde G-rekening.
8. Wederpartij is verplicht voor eigen rekening zijn werk, materieel en materialen, alsmede zijn aansprakelijkheid
deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. Materieel, meetinstrumenten en motorisch aangedreven
gereedschap dienen aantoonbaar gekeurd te zijn door een bevoegde instantie. Op verzoek van FieldTurf Benelux
overlegd Wederpartij de verzekeringspolis en/of keuringsrapporten;
9. Wederpartij is verplicht overtollig materieel en overtollige gereedschappen af te voeren;
10. Wederpartij is verplicht steeds voldoende en vakbekwame medewerkers op het werk te hebben en deze medewerkers
effectief en aantoonbaar te instrueren over de van toepassing zijnde bouwplaatsregels;
11. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat tijdens de door hem uit te voeren werkzaamheden steeds een door hem
gemachtigde op de bouwplaats aanwezig is, die daadwerkelijk leiding geeft aan de door hem in te zetten medewerkers
en de Nederlandse taal beheerst;
Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen
reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling geschiedt
schriftelijk waarbij de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog de betreffende verplichtingen na te
komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
2. Wederpartij is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die FieldTurf Benelux of derden, daaronder begrepen
de opdrachtgever, lijd(t)(en) of zal/zullen lijden als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
door Wederpartij, diens personeel, of een andere (rechts)persoon die door Wederpartij is ingeschakeld, ongeacht door
wie de schade is veroorzaakt, behoudens en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Opdrachtgever.
3. Wederpartij vrijwaart FieldTurf Benelux volledig tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die is
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ontstaan als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens indien en voor zover de
schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FieldTurf Benelux.
4. Behoudens in geval van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FieldTurf
Benelux, is FieldTurf Benelux niet aansprakelijk voor enige schade die Wederpartij of diens personeel lijdt.
5. In het geval FieldTurf Benelux, ondanks het bepaalde in de Overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens
Wederpartij of een derde, is de aansprakelijkheid van FieldTurf Benelux beperkt tot het bedrag dat in het betreffende
geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.
6. FieldTurf Benelux is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle door Wederpartij veroorzaakte schade direct en voor
rekening en risico van Wederpartij te vergoeden en/of te herstellen. De kosten hiervan, eventueel vermeerderd met ter
zake door FieldTurf Benelux betaalde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, zullen alsdan onverwijld door
Wederpartij aan FieldTurf Benelux worden vergoed en kunnen alsdan zonder meer door FieldTurf Benelux op de
contractprijs in mindering worden gebracht dan wel op aan Wederpartij verschuldigde bedragen worden ingehouden.
7. Voor zover het door Wederpartij niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zal
hebben, dat FieldTurf Benelux door derden, daaronder begrepen de Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld,
vrijwaart Wederpartij hierbij FieldTurf Benelux voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid, alsmede voor de
wettelijke aansprakelijkheid van FieldTurf Benelux jegens derden ingevolge artikel 6:171 BW.
8. Wederpartij is aansprakelijk voor de goederen, de hulpmaterialen en het materieel behorende tot in de Overeenkomst
uit te voeren werkzaamheden, waaronder wordt begrepen schade door diefstal, verlies en terugloop in waarde.
Artikel 6. Tijdstip van levering/werkzaamheden
1. De leveringen en/of werkzaamheden dienen op het in de Opdracht vastgestelde
tijdstip te beginnen en plaats te vinden overeenkomstig het door FieldTurf Benelux vast te stellen schema.
2. Zodra Wederpartij weet of verwacht dat de goederen niet tijdig geleverd en/of de werkzaamheden niet naar behoren
tijdig verricht kunnen worden, zal hij FieldTurf Benelux daarvan onverwijld schriftelijk bericht geven, onder vermelding
van de omstandigheden die zulks veroorzaken. Deze berichtgeving laat onverlet zijn verplichtingen tot nakoming.
3. De werktijden van Opdrachtnemer dienen overeen te komen met de algemeen op het werk geldende tijden. Overwerk
is slechts toegestaan, wanneer voorafgaande toestemming is verleend door FieldTurf Benelux.
4. FieldTurf Benelux behoudt zich het recht voor de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen en/of het
tijdstip van de levering nader vast te stellen al dan niet door afroep, indien zij dit wenselijk acht in verband met de
voortgang van het werk. Opdrachtnemer heeft alsdan geen recht op schade en/of kostenvergoeding, tenzij naar het
uitsluitende oordeel van FieldTurf Benelux door die wijziging de kosten voor Wederpartij aantoonbaar aanzienlijk
verhoogd worden en de redelijkheid en billijkheid mitsdien vorderen dat die kosten geheel of gedeeltelijk door FieldTurf
Benelux gedragen worden.
Artikel 7. (Intellectueel) eigendom
1. De eigendom van te leveren goederen gaat over van Wederpartij op FieldTurf Benelux op het moment van levering. Te
vervaardigen goederen worden geacht reeds op FieldTurf Benelux te zijn overgegaan, zodra Wederpartij deze in
bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of heeft vervaardigd; hij zal deze goederen voor FieldTurf
Benelux gaan houden en individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van FieldTurf Benelux. Een zodanige
eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van het gepresteerde.
2. Door FieldTurf Benelux ter beschikking gesteld materiaal is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van FieldTurf
Benelux en zal als zodanig op voor derden herkenbare wijze door Wederpartij gekenmerkt en geïndividualiseerd
worden; het materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij Wederpartij binnen
een redelijke termijn na ontvangst schriftelijk heeft gereclameerd.
Wederpartij zal bovengenoemde zaken niet mogen gebruiken, noch doen of laten gebruiken door derden voor of in
verband met enig ander doel dan het verrichten van de levering aan dan wel van de werkzaamheden voor
FieldTurf Benelux, tenzij FieldTurf Benelux uitdrukkelijk tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3. De levering van zaken geschiedt op de overeengekomen plaats van aflevering.
4. Transport en laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van Wederpartij.
5. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onvoldoende of ondeugdelijke verpakking of vernieling
van de verpakking.
Artikel 8. Ondershoudstermijn en garantie
1. De onderhoudstermijnen van Wederpartij zijn ten minste gelijk aan de onderhoudstermijnen welke voor FieldTurf
Benelux voortvloeien uit de Hoofdaannemingsovereenkomst. Zelfs indien het werk van Wederpartij eerder
gereed is dan het tijdstip waarop het werk overeenkomstig de Hoofdaanne-mingsovereenkomst geheel is opgeleverd,
eindigt de onderhoudstermijn van Wederpartij pas op hetzelfde moment als de onderhoudstermijn die FieldTurf Benelux
met zijn Opdrachtgever voor het werk is overeengekomen.
2. Wederpartij zal met betrekking tot de door hem geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden ten minste dezelfde
garantie geven welke FieldTurf Benelux tegenover zijn Opdrachtgever dient te verstrekken, doch indien de
fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde zal minimaal de garantie gelden welke door de fabrikant
wordt gegeven.
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3.

Alle kosten verbonden aan herstel of vervanging in verband met een gebrek alsmede de kosten van de weer
ingebruikstelling van de zaken/het werk zijn voor rekening van Wederpartij.
4. Indien Wederpartij naar het oordeel van FieldTurf Benelux het gebrek te laat en/of niet behoorlijk wegneemt of
opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het FieldTurf Benelux vrij, na schriftelijke aanmaning, waarbij aan
Wederpartij een redelijke termijn gesteld is ter voldoening aan zijn verplichtingen, al het nodige te verrichten of door
derden te doen verrichten en alle daaraan verbonden kosten aan Wederpartij in rekening te brengen.
Artikel 9. Werkterrein, afval
1. De kosten van verbruik van gas, water en elektriciteit, alsmede eventueel verschuldigd precario op het werkterrein, zijn
voor rekening van Wederpartij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Wederpartij zorgt ervoor dat het afval dat ontstaat bij de uitvoering van de werkzaamheden en onderhoud aan
materieel, voor eigen rekening, wordt verwerkt en afgevoerd van het werkterrein conform de vereisten voortvloeiend uit
de in het VGM-plan van FieldTurf Benelux opgenomen regelingen en wettelijke bepalingen.
3. FieldTurf Benelux is gerechtigd haar betaling op te schorten totdat is voldaan aan de verplichtingen als voortvloeiend
uit milieuwetgeving.
4.
Indien verwijdering van afval niet op eerste aanzegging van FieldTurf Benelux geschiedt, zal het FieldTurf Benelux vrij
staan de betreffende afvalstoffen voor rekening en risico van Wederpartij te(laten) verwijderen.
Artikel 10. Meer- en minderwerk
1. Meerwerk komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien dit vooraf schriftelijk overeengekomen is.
2. Indien de uit te voeren werkzaamheden afwijkingen van overeengekomen te leveren hoeveelheden vergen, zal dit
nimmer leiden tot een hogere prijs per eenheid
Artikel 11. Facturering en betaling
1. De factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van de Wet op de omzetbelasting 1968 en dient in ieder
geval een omschrijving van de werkzaamheden of geleverde zaken te bevatten en voorzien te zijn van het
projectnummer van FieldTurf Benelux.
2. Indien Wederpartij aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan Wederpartij de overeengekomen
prijs aan FieldTurf Benelux factureren, waarna betaling door FieldTurf Benelux zal geschieden binnen zestig (60) dagen
na datum van ontvangst van de desbetreffende factuur.
3. FieldTurf Benelux is gerechtigd tot verrekening van de door hem in verband met de Overeenkomst verschuldigde
bedragen met vorderingen die FieldTurf Benelux heeft op Wederpartij.
4. Indien Wederpartij niet voldoet aan zijn verplichtingen, is FieldTurf Benelux gerechtigd haar betalingsverplichtingen
jegens Wederpartij op te schorten, totdat deze aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan wel haar kosten voor
corrigerend werk te verrekenen met betaalbaar gestelde facturen van Wederpartij, onverminderd het recht van
FieldTurf Benelux op schadevergoeding en/of nakoming of ontbinding van de Overeenkomst met vervangende
schadevergoeding te vorderen.
5. De betalingssystematiek is gelijk aan de betalingssystematiek zoals vermeld in de Hoofdaannemingsovereenkomst.
6. Eventuele opdrachten voor Meer- en minderwerk dienen door Wederpartij op afzonderlijke facturen te worden
gefactureerd.
Artikel 12. Overdracht verplichtingen
1. Wederpartij is slechts bevoegd de te verrichten werkzaamheden of diensten geheel of gedeeltelijk aan een derde over
te dragen (waaronder begrepen onderaanneming) indien FieldTurf Benelux hiervoor voorafgaande schriftelijke
toestemming heeft gegeven. Wederpartij blijft jegens FieldTurf Benelux verantwoordelijk voor een correcte uitvoering
van de werkzaamheden en diensten overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst.
Artikel 13. Tekortkoming en ontbinding
1. In het geval Wederpartij, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling als bedoeld in artikel 6, lid 1, waarbij een redelijke
termijn is gegund, niet, althans niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen
voortvloeiende uit de Overeenkomst, is Wederpartij verplicht de schade die FieldTurf Benelux hierdoor lijdt te
vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht.
2.
FieldTurf Benelux is, in het geval zoals hiervoor bedoeld, gerechtigd deze verplichtingen uit de Overeenkomst zelf of
door een derde te laten verrichten. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij. De overige
verplichtingen van Wederpartij, voortvloeiende uit de Overeenkomst, blijven onverlet.
3. FieldTurf Benelux is gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang, bij schriftelijke
kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige contractuele en
wettelijke rechten, de uitvoering van haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. Opdrachtnemer, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gegund, niet, althans niet
op genoegzame wijze en/of niet tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen voortvloeiend uit, of verband houdend
met, de Overeenkomst;
b. indien de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, of indien reeds voor het verstrijken van die termijn
duidelijk is, dat deze termijn zal worden overschreden;
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c. indien de Opdrachtgever van FieldTurf Benelux te kennen heeft gegeven, dat Wederpartij van het werkterrein dient
te worden verwijderd;
d. indien de Hoofdaannemingsovereenkomst geheel of ten dele wordt beëindigd of geschorst;
e. Wederpartij surséance van betaling aanvraagt of aan haar surséance van betaling wordt verleend;
f. het faillissement van Wederpartij wordt aangevraagd of Wederpartijin staat van faillissement wordt verklaard;
g. Wederpartij een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;
h. de onderneming van Weerpartij wordt geliquideerd of wordt gestaakt;
i. de zeggenschap over de onderneming van Weerpartij wijzigt;
j. de onderneming van Wederpartij geheel of gedeeltelijk aan een derde wordt vervreemd;
k. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen één
maand is opgeheven, tenzij dit beslag de uitvoering van de Overeenkomst niet verhindert.
Artikel 14. Goedkeuring, inspectie en beproeving
1. De geleverde zaken en/of de uitgevoerde werkzaamheden zullen in overeenstemming zijn met hetgeen in de
Overeenkomst is vermeld, van deugdelijk materiaal en goede uitvoering, uitgevoerd door voldoende vakbekwame
werknemers onder deskundige leiding, in alle opzichten overeenkomstig de tekeningen en/of specificaties en/of ten
minste gelijk aan door Wederpartij aan FieldTurf Benelux ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen,
en volledig in staat de prestaties te leveren voor het doel waarvoor het geleverde bestemd is alsmede te voldoen aan
alle ten tijde van de levering en/of bewerking geldende normen, wetten en overheidsvoorschriften.
2. Wederpartij dient uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van levering voor het bevoegd gezag aanvaardbaar bewijs te
leveren dat de bouwstoffen voldoen aan het gestelde in lid 1.
3.
FieldTurf Benelux en/of zijn opdrachtgever heeft te allen tijde het recht over te gaan tot keuring van de te leveren
zaken, waaronder bouwstoffen. Alle directe en indirecte kosten als gevolg van afkeuring komen voor rekening van
Wederpartij.
4.
Goedkeuring ontslaat Wederpartij niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de met hem
gesloten Overeenkomst.
Artikel 15. Overmacht
1. Indien partijen door overmacht niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, wordt de nakoming van die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Aan de zijde van de Wederpartij, kunnen, onder meer, de volgende omstandigheden een beroep op overmacht niet
rechtvaardigen: niet of te late nakoming door leveranciers, onderaannemers, of andere door de Wederpartij
ingeschakelde derden, tekort aan materialen of arbeidskrachten, staking, ziekte van personeel.
Artikel 16. Geheimhouding
1. Zowel Wederpartij als FieldTurf Benelux zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie
over elkaars organisatie.
2. Wederpartij zal ter beschikking gestelde gegevens en informatie slechts gebruiken voor uitvoering van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en zal deze na afloop van de Overeenkomst in goede staat aan FieldTurf Benelux
retourneren.
3. Wederpartij zal de eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst door haar ingeschakelde derden, verplichten de in
dit artikel opgenomen geheimhoudingsbepalingen na te leven.
4. De geheimhoudingsplicht, zoals omschreven in dit artikel, blijft bestaan na het einde van de Overeenkomst
Artikel 17. VGM
1. Wederpartij is verplicht om zich bij de gemachtigde van FieldTurf Benelux op de hoogte te stellen van de van
toepassing zijnde bouwplaatsregelgeving, de project- en veiligheidsplannen en alle vergunningsvoorschriften die van
invloed kunnen zijn op zijn werkzaamheden
2. Wederpartij is verplicht alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen waaronder bouwplaatsregelgeving, Arbo-wet,
veiligheidsvoorschriften, Wet Milieubeheer, voor zover betrekking hebbend op de door hem te verrichten
levering en het uit te voeren werk, na te leven en in acht te nemen, daaronder ook die met betrekking tot de veiligheid
en arbeidsomstandigheden en die betreffende hinder en/of overlast aan derden. Wederpartij zal zelf zorg dragen voor
in verband met de te verrichten levering en de uitvoering van het door hem aangenomen werk eventueel vereiste
vergunningen en het treffen van veiligheidsmaatregelen.
3. Wederpartij is verplicht op verzoek van FieldTurf Benelux zijn VCA–certificaat te overleggen.
4. Het (hulp)materieel dat door Wederpartij ingezet wordt, dient in goede staat en goed onderhouden te zijn en te voldoen
aan de in Nederland geldende wettelijke bepalingen, normen en daarmee gelijk te stellen voorschriften met betrekking
tot de algehele veiligheid. Wederpartij toont dit desgevraagd aan door het overleggen van een recent rapport,
uitgebracht door een onpartijdige instantie.
5. Werknemers van Wederpartij dienen te zijn voorzien van standaard persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ten
behoeve van hun werkzaamheden. Hieronder wordt begrepen: veiligheidsschoeisel, helm, goede werkkleding (voor nat
en droog weer), handschoenen en veiligheidshesje. Zij zijn verplicht de PBM indien nodig te dragen.
6. De werknemers van Wederpartij zijn verplicht deel te nemen aan de startwerkvergadering bij aanvang van het werk of
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de veiligheidsinstructie bij aankomst, na de start van het werk en vervolgens iedere vier (4) weken gedurende de
bouwtijd aan het KAM-overleg op de werkplek.
7. Wederpartij dient in verband met de coördinatie van de veiligheids- en gezondheidsaspecten een
eerstverantwoordelijke aan te wijzen, die voor de V&G-coördinator aanspreekbaar is voor overleg tijdens de uitvoering.
Artikel 18. Kabels en leidingen
1. Wederpartij vergewist zich voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst over de ligging van kabels en leiding
binnen en in de nabijheid van de projectlocatie. Indien bij de aanvraag of aanbod van FieldTurf Benelux de gegevens
niet zijn toegezonden, rust op de Wederpartij de verplichting deze bij FieldTurf Benelux dan wel de daartoe
aangewezen instantie op te vragen. In geen geval zal Wederpartij zich op onbekendheid kunnen beroepen.
Artikel 19. Aanvullende bepaling verzekering
1. Indien FieldTurf Benelux ten behoeve van zijn werkzaamheden een CAR-verzekering heeft afgesloten, zal
Opdrachtnemer op deze polis meeverzekerd zijn.
2. Met terzijdestelling van hetgeen hieromtrent eventueel in de Hoofdaannemingsovereenkomst of het bestek is bepaald,
zal FieldTurf Benelux Wederpartij uitsluitend toegang tot zijn CAR-polis verlenen voor schade aan de aan de
Wederpartij opgedragen werkzaamheden (of de daarvoor bestemde materialen) en voor die zaken die Wederpartij ter
uitvoering van de opgedragen werkzaamheden daadwerkelijk in bewerking heeft indien en voor zover Wederpartij
hiervoor zelf niet verzekerd is of zou zijn geweest indien deze clausule niet had bestaan.
Artikel 20. Toepasselijk recht, geschillen
1.
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen FieldTurf Benelux en Wederpartij in verband met de Overeenkomst zullen worden beslecht door
middel van arbitrage, overeenkomstig de regelen zoals beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de
Bouw, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen dan wel in de Hoofdaannemingsovereenkomst anders is
voorzien.
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