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ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Camfil:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camfil B.V., ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09038465;
contractspartij:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Camfil een overeenkomst sluit dan wel
aan wie Camfil voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte vraagt;
offerte:
het door Camfil ontvangen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst;
order- of opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van een overeenkomst door Camfil
overeenkomst:
de tussen Camfil en de contractspartij tot stand gekomen overeenkomst tot verkoop en
levering van zaken en/of tot het (in opdracht of in (onder)aanneming) verrichten van
werkzaamheden;
relaties:
alle klanten en prospects aan wie Camfil een aanbieding heeft gedaan voor het leveren
van zaken en/of diensten, ongeacht of met die partij een overeenkomst tot verkoop en
levering van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden tot stand is gekomen;
werk:
het in het kader van een overeenkomst van (onder)aanneming aan de contractspartij
opgedragen werk;
werkzaamheden:
de door Camfil in het kader van de overeenkomst opgedragen dan wel in
(onder)aanneming uitbestede werkzaamheden.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Camfil aangevraagde offertes en door Camfil gesloten
overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3 De algemene voorwaarden van de contractspartij zijn niet van toepassing.
2.4 Door het aangaan van een overeenkomst doet de contractspartij afstand van eventueel door haar gehanteerde
algemene voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de algemene voorwaarden van Camfil van toepassing
zijn.
2.5 Indien deze algemene voorwaarden bedingen bevatten die afwijken van de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.
2.6 Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou zijn, laat dat de geldigheid
van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zullen partijen de nietige bepaling in goed onderling overleg vervangen,
aldus dat de nieuwe bepaling zoveel mogelijk de strekking van de niet rechtsgeldige bepaling volgt.
2.7 De Nederlandse tekst van de overeenkomst, van offertes, van facturen en van deze algemene voorwaarden is de
oorspronkelijk en enig geldende tekst.
ARTIKEL 3. OFFERTES
3.1 Een aanvraag van Camfil tot het uitbrengen van een offerte is vrijblijvend. Alle kosten die gemoeid zijn met het
uitbrengen van een offerte zijn voor rekening van de contractspartij.
3.2 Een offerte van de contractspartij is onherroepelijk, tenzij de contractspartij uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte heeft
vermeld dat deze herroepelijk is.
3.3 De contractspartij doet haar offerte gestand gedurende een termijn van ten minste 6 weken. Indien de contractspartij
haar offerte uitbrengt in het kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure door Camfil, moet de contractspartij
haar offerte gestand doen tot een half jaar na de gunning van het werk aan Camfil.
3.4 De contractspartij garandeert dat de offerte(s) op rechtmatige wijze tot stand is (zijn) gekomen en in het bijzonder dat
deze offerte(s) tot stand is (zijn) gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met derden
waardoor de mededinging is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen daardoor zijn of worden verhoogd.
ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Indien de contractspartij aan Camfil een offerte heeft toegezonden komt de overeenkomst tot stand op het moment dat
Camfil de opdracht- of orderbevestiging heeft verzonden.
4.2 Indien geen voorafgaande offerte aan Camfil is toegezonden komt de overeenkomst tot stand indien binnen 5 dagen na
verzending van de order- of opdrachtbevestiging de door de contractspartij getekende order- of opdrachtbevestiging door
Camfil retour wordt ontvangen of doordat de contractspartij binnen deze termijn overeenkomstig de order- of
opdrachtbevestiging aanvangt met de uitvoering van de opdracht. Indien de order of opdracht niet binnen de in de vorige
zin bedoelde termijn bevestigd wordt dan wel niet binnen die termijn een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van
de werkzaamheden, dan is Camfil gerechtigd er vanuit te gaan dat de order of opdracht door de contractspartij
stilzwijgend en conform de order- of opdrachtbevestiging is aanvaard, met dien verstande dat Camfil zich in dat geval het
recht voorbehoudt de order of opdracht te herroepen, zonder dat Camfil tot enige schadevergoeding jegens de
contractspartij gehouden is.
4.3 Aanvullingen op of wijzigingen van eerder gemaakte afspraken, (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van
personeel van Camfil of namens Camfil gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere
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tussenpersonen, binden Camfil slechts indien en voor zover die door daartoe bevoegde personen schriftelijk door Camfil
zijn bevestigd.
4.4 In geval Camfil en de contractspartij een raamovereenkomst hebben gesloten komt een overeenkomst tot stand telkens
op het moment dat de schriftelijke bevestiging voor de levering van zaken en of het verrichten van werkzaamheden
binnen het kader van de raamovereenkomst door Camfil wordt verzonden.
4.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Camfil ter beschikking gestelde of door
haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften e.d. maken deze documenten
onderdeel uit van de overeenkomst.
ARTIKEL 5. PRIJZEN
5.1 Alle prijzen en opslagpercentages zijn vast, exclusief omzetbelasting en worden niet geïndexeerd.
5.2 Prijzen kunnen slechts na schriftelijke toestemming van Camfil worden gewijzigd.
ARTIKEL 6. BETALING
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt betaling plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, mits
ontvangst en goedkeuring van de geleverde en overeengekomen zaken en/of diensten en – voor zover van toepassing –
ontvangst van alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten door Camfil heeft
plaatsgevonden.
6.2 Camfil is te allen tijde gerechtigd, alvorens betaling plaatsvindt, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de
nakoming van de (resterende) verplichtingen van de contractspartij te verlangen. Weigering van de contractspartij om de
verlangde zekerheid te stellen geeft Camfil het recht de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding
jegens de contractspartij verplicht te zijn, onverminderd het recht van Camfil op volledige schadevergoeding.
6.3 Betaling door Camfil houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in, noch goedkeuring van het geleverde.
6.4 De contractspartij is niet bevoegd een (al dan niet opeisbare) verplichting van haar kant te verrekenen met een
verplichting van Camfil jegens de contractspartij.
ARTIKEL 7. LEVERING/RISICO EN LEVERTIJD
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt (af)levering 'Delivery Duty Paid' (Incoterms 2000), bij Camfil.
7.2 Als tijdstip van levering van zaken geldt het moment waarop de zaken worden bezorgd, in ontvangst zijn genomen en
goedgekeurd door een op grond van de inhoud van de overeenkomst daartoe bevoegd persoon bij Camfil.
7.3 Als tijdstip waarop de te verrichten diensten uitgevoerd dienen te zijn geldt de dag en het tijdstip, zoals in de
overeenkomst vermeld. De diensten worden geacht te zijn geleverd, nadat Camfil deze schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.4 De zaken zijn voor risico van Camfil vanaf het tijdstip als vermeld in artikel 7.2.
7.5 (Af)levering door de contractspartij geschiedt op de overeengekomen plaats, stipt op het overeengekomen tijdstip en
binnen de overeengekomen termijn. De door de contractspartij opgegeven levertijden zijn als fatale termijn te
beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.6 Zodra de contractspartij weet of behoort te weten dat de (af)levering niet, niet tijdig, of niet naar behoren zal
plaatsvinden, doch uiterlijk voordat de leveringstermijn verloopt, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan
Camfil onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen.
7.7 Onverminderd het recht van Camfil overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, overleggen partijen indien zich een
situatie als bedoeld in lid 7.6 van dit artikel voordoet of, en zo ja, op welke wijze de gerezen situatie alsnog naar
genoegen van Camfil kan worden geregeld.
7.8 Indien en voor zover Camfil de contractspartij voorafgaand aan het moment als bedoeld in artikel 7.2 betaalt gaat de
eigendom van de zaken waarop die betaling betrekking heeft op Camfil over op de datum van betaling.
ARTIKEL 8. TRANSPORT EN RISICO
8.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere opdracht door Camfil is verstrekt,
door de contractspartij als goede contractspartij bepaald, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regels.
In ieder geval worden op de verpakking de volgende specificaties vermeld:
• de productnaam;
• het batchnummer;
• het netto, bruto en totaal gewicht;
• de eventuele door Camfil gewenste nadere specificaties.
8.2 Vervoer van zaken geschiedt geheel voor risico van de contractspartij. De contractspartij dient zich tegen dit risico
behoorlijk te verzekeren.
ARTIKEL 9. GARANTIE
9.1 De contractspartij garandeert dat de geleverde zaken en/of de verrichte diensten a) voldoen aan de overeenkomst; b)
voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; c) geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, van goede
kwaliteit zijn en geen gebreken vertonen; d) geen inbreuk maken op rechten en van derden.
9.2 Indien bij of na levering wordt ontdekt dat de geleverde zaken dan wel de verrichte diensten geheel of gedeeltelijk niet
voldoen aan het bepaalde in artikel 9.1, zal de contractspartij in geval van levering van zaken binnen een redelijke
termijn de tekortkomingen opheffen door reparatie van de gebrekkige zaken en/of vervanging van de zaken en/of
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middels een aanvullende levering van de zaken. In het geval van diensten, zullen de te verrichten diensten geheel of
gedeeltelijk opnieuw worden uitgevoerd. Alle kosten hiervoor komen voor rekening van de contractspartij.
9.3 Indien de contractspartij niet voldoet aan haar garantieverplichtingen uit dit artikel binnen de door Camfil gestelde
redelijke termijn, is Camfil gerechtigd om de nodige reparaties zelf uit te voeren of om deze door een derde te laten
uitvoeren of vervangende en/of aanvullende zaken en/of diensten te kopen bij een derde, een en ander voor rekening
van de contractspartij.
ARTIKEL 10.
AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Camfil is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen alle schade als gevolg
van aansprakelijkheid jegens derden, behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Camfil of door haar ingeschakelde derden, indirecte schade,
gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden
verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc.,
wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2 De contractspartij is aansprakelijk voor alle schade die Camfil lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming door
de contractspartij van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst en voor schade door de contractspartij
veroorzaakt aan eigendommen van Camfil. De administratie van Camfil strekt tot volledig bewijs van de schade van
Camfil, behoudens tegenbewijs door de contractspartij.
10.3 Camfil heeft het recht gebreken als gevolg van een tekortkoming van de contractspartij in de nakoming van zijn
verplichtingen op grond van de overeenkomst direct en voor rekening en risico van de contractspartij te (laten)
herstellen.
10.4 De contractspartij vrijwaart Camfil voor:
a. vorderingen van derden tot vergoeding van schade geleden in verband met een tekortkoming van de contractspartij
in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of een onrechtmatige daad van de
contractspartij;
b. vorderingen van werknemers van de contractspartij of door de contractspartij ingeschakelde hulppersonen;
c. boetes en/of strafmaatregelen die worden opgelegd aan Camfil en/of derden in verband met het niet door de
contractspartij naleven van wet- en regelgeving;
d. schade veroorzaakt door de contractspartij aan eigendommen van derden.
10.5 In geval van faillissement van de contractspartij heeft Camfil het recht 10% van de in de overeenkomst overeengekomen
prijs aan de contractspartij in rekening te brengen en te verrekenen met de vorderingen van de contractspartij, als
vergoeding voor het feit dat Camfil ten gevolge van het faillissement van de contractspartij zijn contractuele en/of
wettelijke (garantie) aanspraken in verband met (verborgen) gebreken aan de prestatie niet zal kunnen uitoefenen.
Daarnaast heeft Camfil het recht om de werkelijke schade in rekening te brengen en te verrekenen met de vorderingen
van de contractspartij.
ARTIKEL 11. VERZEKERING
11.1 De contractspartij is verplicht een verzekering met een minimale dekking van 2.500.000 euro per gebeurtenis ter dekking
van zijn aansprakelijkheid af te sluiten.
11.2 In geval van inzet van materieel is de contractspartij verplicht dit materiaal te verzekeren voor schade aan het object zelf
en aansprakelijkheid. Een eventueel eigen risico is voor rekening van de contractspartij. In de polis moet zijn opgenomen
dat:
a. voor WAM-plichtige objecten de dekking voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen en dekking biedt voor schade door gebruik van het materieel.
b. Camfil medeverzekerde is en verzekeraars afstand doen van regres.
11.3 De contractspartij zal op eerste verzoek van Camfil aan Camfil een kopie van de polis en/of een bewijs dat de
verschuldigde premie is betaald verstrekken.
11.4 Indien een polis niet is afgesloten en/of het bewijs van betaling van de premie van een of meer van de hiervoor bedoelde
verzekeringen niet is verstrekt, heeft Camfil het recht deze verzekering(en) op kosten van de contractspartij af te sluiten.
ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING
12.1 De contractspartij garandeert in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geheimhouding tegenover derden van
alle (bedrijfs)informatie en gegevens, afkomstig van Camfil die op enigerlei wijze te harer kennis is gekomen of gebracht.
De contractspartij zal in het kader van de overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming
van de belangen van Camfil.
12.2 Het is de contractspartij niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camfil, enige vorm van
publiciteit te geven aan de uitvoering van de overeenkomst, alsmede hiermee samenhangend direct of indirect contact te
onderhouden met klanten van Camfil.
12.3 Bij overtreding van de verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel verbeurt de contractspartij ten behoeve van Camfil een
direct opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro), alsmede een direct opeisbare boete van € 500,00
(zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan Camfil
toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

Camfil Algemene Inkoopvoorwaarden Versie 5

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP CAMFIL B.V.
Versie 5, d.d. 12 nov. 2018, pagina 4 van 8

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOM
13.1 Alle werken, waaronder doch niet uitsluitend tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden en procedures die
door Camfil zijn verstrekt, blijven eigendom van Camfil en mogen zonder schriftelijke toestemming van Camfil niet door
de contractspartij worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld dan wel openbaar worden
gemaakt, of anderszins benut worden dan uitsluitend voor de overeenkomst. Op verzoek van Camfil is de contractspartij
na levering/oplevering verplicht deze werken voor eigen rekening aan Camfil te retourneren.
13.2 Werken, waaronder doch niet uitsluitend zaken en werkwijzen die de contractspartij in samenwerking met of in opdracht
van Camfil heeft ontwikkeld, worden eigendom van Camfil en mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van Camfil,
aan derden ter beschikking worden gesteld. De bij deze ontwikkeling door de contractspartij verworven kennis staat
uitsluitend aan Camfil ter beschikking en wordt door de contractspartij niet aan derden bekend gemaakt of ten behoeve
van zichzelf en/of derden gebruikt, tenzij Camfil voorafgaand aan dat gebruik schriftelijk toestemming heeft gegeven. De
contractspartij draagt, voor zover nodig, bij voorbaat onvoorwaardelijk en om niet de intellectuele eigendomsrechten over
aan Camfil, welke overdracht Camfil aanvaardt. Indien voor de overdracht of de aantekening in relevante registers een
akte, dan wel een andere formele handeling noodzakelijk is, zegt de contractspartij reeds nu voor alsdan zijn
onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe, respectievelijk geeft nu reeds voor alsdan onherroepelijk volmacht aan
Camfil die overdracht dan wel aantekening (of andere formele handeling) te doen bewerkstelligen.
13.3 Voor zover ter zake van de door de contractspartij geleverde prestatie, intellectuele eigendomsrechten van toepassing
zijn waarvan de contractspartij kan bewijzen dat die voorafgaand aan inwerkingtreding van de overeenkomst reeds
bestonden en in eigendom waren bij de contractspartij of dat zij onafhankelijk van (de uitvoering van) de overeenkomst
zijn ontwikkeld, berusten die intellectuele eigendomsrechten bij de contractspartij. De contractspartij verleent aan Camfil
een niet-exclusief, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van dergelijke intellectuele
eigendomsrechten voor enig doel dat verband houdt met het bedrijf of de activiteiten van Camfil. Dit gebruiksrecht van
Camfil omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan haar (mogelijke) afnemers of aan andere derden
met wie zij relaties onderhoudt in verband met de uitbreiding van haar bedrijf.
13.4 De contractspartij garandeert dat het verrichten van de prestatie geen inbreuk zal maken op intellectuele
eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht, merkenrecht) van Camfil en/of derden. De
contractspartij vrijwaart Camfil tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten alsmede alle
gevolgschade.
13.5 Het is de contractspartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camfil de naam Camfil
en/of het logo van Camfil te gebruiken.
ARTIKEL 14. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
14.1 De contractspartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien geheel
of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Camfil.
ARTIKEL 15. DATA EN PRIVACY
15.1 Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met de contractspartij mag Camfil, zonder verdere restricties, alle
informatie die Camfil verkrijgt bij de uitvoering van de overeenkomst opslaan, verwerken en (her)gebruiken.
15.2 Voor zover Camfil en de contractspartij in de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens met elkaar delen zullen
zij redelijkerwijs voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
15.3 De contractspartij zal Camfil op ieder verzoek schriftelijk en zonder vertraging informeren over de wijze waarop de
contractspartij voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.
15.4 De contractspartij zal de technische en organisatorische voorzieningen treffen ter bescherming van persoonsgegevens
die de contractspartij ontvangt van Camfil.
15.5 De contractspartij garandeert dat alle data die zij ter beschikking stelt aan Camfil op een rechtmatige wijze is verkregen,
op een rechtmatige wijze ter beschikking is gesteld aan Camfil en dat de data geen inbreuk oplevert met enige rechten
van derden. De contractspartij vrijwaart en houdt Camfil gevrijwaard tegen alle claims of acties van publieke autoriteiten
en/of individuen tegen Camfil voortkomende uit enige inbreuk door de contractspartij en/of diens dataverwerker van
enige rechten van derden of verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke privacywetgeving.
15.6 De contractspartij draagt ervoor zorg dat de aan Camfil beschikbaar gestelde persoonsgegevens up-to-date zullen
blijven in het kader van uitvoering van de overeenkomst en overeenkomstig toepasselijke privacywetgeving.
15.7 Bij de verwerking van persoonsgegevens zal de contractspartij slechts handelen op instructie van Camfil en ten behoeve
van de doelstellingen toegestaan door Camfil.
15.8 De contractspartij dient Camfil onmiddellijk, en in elk geval binnen vierentwintig (24) uur, op de hoogte brengen indien zij:
a. een verzoek om informatie ontvangt, of een dagvaarding of een verzoek tot inspectie of audit van een bevoegde
overheidsinstantie met betrekking tot de verwerking, behalve voor zover het de contractspartij anderszins wettelijk
verboden is om die informatie openbaar te maken;
b. voornemens is om persoonsgegevens aan een bevoegde overheidsinstantie openbaar te maken; of
c. ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat een datalek heeft plaatsgevonden.
15.9 De contractspartij dient Camfil onmiddellijk te informeren over eventuele klachten, verzoeken of informatieverzoeken
afkomstig van individuen, waaronder begrepen verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te
blokkeren. De contractspartij zal niet rechtstreeks antwoorden, behalve voor zover specifiek daartoe geïnstrueerd door
Camfil.
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ARTIKEL 16. VERVALBEDING
16.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden vervallen
vorderingen van de contractspartij uit hoofde van de overeenkomst indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de
vordering is gebaseerd bij de contractspartij bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die vordering bij
de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
ARTIKEL 17. BEËINDIGING OVEREENKOMST
17.1 Indien de contractspartij:
a. tekortschiet in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
b. een verzoek tot (voorlopige) surseance van betaling indient;
c. in staat van faillissement wordt verklaard;
d. (in geval van een natuurlijk persoon) wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke
Personen;
e. haar onderneming liquideert of geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde;
f. het beheer over haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest door beslaglegging
is Camfil gerechtigd de overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.
17.2 In geval van beëindiging op grond van artikel 17.1 zijn alle vorderingen van Camfil op de contractspartij direct opeisbaar
en is daarover vanaf de datum van beëindiging of vanaf de eerdere vervaldag de wettelijke handelsrente ex artikel
6:119a BW verschuldigd, alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een
redelijke vergoeding voor door Camfil aan de inning te besteden tijd) ter grootte van 15% van de verschuldigde
hoofdsom, met een minimum van € 500,00.
17.3 In geval van beëindiging op grond van artikel 17.1 zal de contractspartij alle (vertrouwelijke) informatie die zij in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst van Camfil ter beschikking heeft gekregen direct retourneren, zowel originelen
als kopieën.

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN ONDERAANNEMING
ARTIKEL 18. PERSONEEL
18.1 De contractspartij garandeert bij een overeenkomst voor het verrichten van werkzaamheden dat de door hem daarbij
ingezette arbeidskrachten voor wat betreft opleidingsniveau, deskundigheid en ervaring voldoen aan de in de
overeenkomst uitdrukkelijk vermelde kwalificaties.
18.2 De door de contractspartij ingezette arbeidskrachten werken volledig onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van
de contractspartij.
18.3 De contractspartij dient alle verplichtingen ingevolge de Arbeidsomstandigheden wet en artikel 7:658 BW in acht te
nemen met betrekking tot de arbeidskrachten. De contractspartij zal Camfil tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
18.4 De contractspartij dient er zorg voor te dragen dat de arbeidskrachten volledig en voor aanvang van de werkzaamheden
geïnstrueerd worden over de gangbare veiligheidsregels binnen de lokalen van Camfil en eventuele risico's verbonden
aan de werkplek of het uit te voeren werk, alsmede over de algemene risico's. Het is de verantwoordelijkheid van de
contractspartij erop toe te zien en zich ervan te vergewissen dat de arbeidskrachten zich houden aan de regelgeving en
voorschriften zoals deze bij de contractspartij gelden. Indien de contractspartij geen veiligheidsregels kent, zullen de
veiligheidsregels van Camfil van toepassing zijn.
18.5 Indien een arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de contractspartij de bevoegde
instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en er zorg voor dagen dat daarvan onverwijld een rapport wordt
opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval of de ziekte zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met redelijke mate
van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval of de ziekte het gevolg is van het feit dat
onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk beroepsongeval of dergelijke
beroepsziekte.
18.6 De contractspartij zal aan de arbeidskracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke
kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht in de uitoefening van de overeenkomst lijdt, inclusief schade aan hem
toebehorende zaken, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
arbeidskracht. De contractspartij zal Camfil tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
18.7 Onverminderd het voorgaande en het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden, is Camfil eveneens niet
aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet nakoming van verbintenissen door de arbeidskracht en/of schade die
direct of indirect door toedoen van de arbeidskracht is ontstaan. De contractspartij zal Camfil tegen alle aanspraken ter
zake vrijwaren.
18.8 De contractspartij zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.
18.9 De contractspartij is verplicht:
a. de Wet arbeid vreemdelingen, de Vreemdelingenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet
Aanpak Schijnconstructies en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties na te leven;
b. de overeenkomsten met medewerkers, schriftelijk vast te leggen;
c. desgevraagd toegang te verschaffen aan Camfil en/of bevoegde instanties tot de overeenkomsten met medewerkers
en mee te werken aan controles, audits of loonvalidaties;
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d. de in dit artikel genoemde verplichtingen door te leggen aan zijn contractspartijen en te bedingen dat zijn
contractspartijen deze bepalingen opnemen in alle overeenkomsten met hun contractspartijen;
e. te beschikken over een geldig bewijs van registratie bij de Belastingdienst, een recent uittreksel uit het
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en, als artikel 34 (inlenersaansprakelijkheid) of 35
(ketenaansprakelijkheid) van de invorderingswet 1990 van toepassing is, de originele G-rekening-overeenkomst. De
contractspartij moet deze documenten voor aanvang van de werkzaamheden conform de overeenkomst aan Camfil
in kopie verstrekken;
f. voor aanvang van de werkzaamheden conform de overeenkomst en, bij veranderingen van de gegevens tijdens de
looptijd van de overeenkomst, voorafgaand aan de betreffende verandering, voor zover wettelijk vereist en
toegestaan, de gegevens als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid
2004, waaronder (doch niet beperkt tot) de namen en de Burgerservicenummers, kopieën van geldige
identiteitsbewijzen, tewerkstellingsvergunningen, verblijfsvergunningen, A1-verklaringen en
vakbekwaamheidscertificaten te verstrekken van alle medewerkers die door hem bij Camfil tewerk worden gesteld;
g. voor aanvang van de werkzaamheden aan te geven welke CAO van toepassing is en op verzoek van Camfil de
loonstaten ter inzage verstrekken, alsmede de betreffende toepasselijke CAO na te leven;
h. al zijn verplichtingen tegenover de medewerkers strikt na te komen;
i. op verzoek van Camfil en minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief, een originele verklaring te verstrekken
met betrekking tot zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst, zoals bedoeld in de in het kader van de
inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid vastgestelde wetgeving en richtlijnen;
j. een loonadministratie te voeren in overeenstemming met de geldende Wet op de loonbelasting 1964, de
invorderingswet 1990, de Zorgverzekeringswet en de Wet Financiering Sociale Verzekeringen;
k. in geval een medewerker kwalificeert als zelfstandige zonder personeel ('ZZP-er'), een overeenkomst met deze
ZZP'er te sluiten conform een door Camfil goedgekeurde modelovereenkomst en een kopie van de getekende
overeenkomst aan Camfil te verstrekken. De contractspartij is ervoor verantwoordelijk dat de ZZP'er de
werkzaamheden conform de overeenkomst uitvoert;
l. voor aanvang van de werkzaamheden conform de overeenkomst het voor de werkzaamheden eventueel relevante
keurmerk of certificaat te verstrekken aan Camfil.
ARTIKEL 19. VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN
19.1 De contractspartij is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringswetten en tot
afdracht van loonheffing, voor zover direct en indirect verband houdend met aan hem opgedragen werk, na te komen.
19.2 Camfil en de contractspartij zijn over en weer verplicht, op verzoek van de wederpartij, een vestigingsvergunning, voor
zover vereist, te tonen.
19.3 De contractspartij is verplicht op verzoek van Camfil wekelijks een mandagenregister ter zake van het aan hem
opgedragen werk te verstrekken. Het mandagenregister dient onder meer de namen van alle door de contractspartij bij
het werk ingeschakelde werknemers, alsmede een manuren-verantwoording te bevatten.
19.4 De contractspartij is verplicht op verzoek van Camfil een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de UVI
waarbij hij is aangesloten en een verklaring inzake zijn afdracht van loonheffing.
19.5 De contractspartij is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk geheel of ten dele aan een ander over te dragen dan
na schriftelijke goedkeuring door Camfil.
19.6 De contractspartij is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk of een deel daarvan door een derde in onderonderaanneming te laten uitvoeren dan na schriftelijk goedkeuring door Camfil. De contractspartij blijft jegens Camfil
verantwoordelijk voor het door hem uitbestede werk.
19.7 Indien de contractspartij bij de uitvoering van het aan hem opgedragen werk gebruikt wenst te maken van (een) door een
derde ter beschikking gestelde werknemers(s) geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan Camfil. Wanneer Camfil tegen
gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking gestelde werknemer(s) bezwaar heeft, deelt hij dat binnen
redelijke termijn aan de contractspartij mede.
19.8 Bij uitbesteding van het werk of gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking gestelde werknemer(s) als
bedoeld in de twee voorgaande leden is de contractspartij verplicht de administratieve voorschriften ex art. 16b lid 8
respectievelijk art. 16a lid 1 Coördinatiewet Sociale Verzekering na te leven.
19.9 Het is de contractspartij verboden om het in de onderaannemingssom begrepen bedrag aan verschuldigde premies
sociale verzekeringswetten en loonheffing te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te
dragen.
ARTIKEL 20. INSTRUCTIES
20.1 De contractspartij is verplicht de door Camfil gegeven instructies op te volgen.
ARTIKEL 21. RECHTSTREEKSE PRIJSAANBIEDING
21.1 Het is de contractspartij niet toegestaan vanaf het tot stand komen van de overeenkomst aan de opdrachtgever van
Camfil prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van het werk van
Camfil, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Camfil.
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ARTIKEL 22. OPLEVERING WERK CONTRACTSPARTIJ VOORAFGAANDE AAN OPLEVERING WERK CAMFIL
22.1 In geval is overeengekomen dat het werk niet tegelijkertijd dient te worden opgeleverd met het aan de contractspartij
opgedragen werk, doch daaraan voorafgaand, is het hierna bepaalde van toepassing.
22.2 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de contractspartij voltooid zal zijn, nodigt de
contractspartij Camfil schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. Deze opneming vindt plaats zo spoedig
mogelijk maar uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door Camfil in
aanwezigheid van de contractspartij en strekt ertoe te constateren of de contractspartij aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst heeft voldaan. De toestand waarin het werk bij opneming verkeert wordt beschreven in een op te maken
door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal.
22.3 Nadat het werk is opgenomen, wordt door Camfil aan de contractspartij binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of
het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventuele kleine gebreken als bedoeld in
het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring
zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende
mededeling aan de contractspartij is verzonden.
22.4 Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan
de contractspartij verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
22.5 Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het tweede lid bedoelde dag, dan kan de contractspartij bij
aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot Camfil richten, met verzoek het werk binnen 8 dagen op te nemen. Voldoet
Camfil niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het tweede lid bedoelde dag te zijn
goedgekeurd.
22.6 Kleine gebreken die gevoeglijk nog voor een volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot
onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De contractspartij is
gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
22.7 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen
overeenkomstige toepassing.
22.8 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig dit artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
22.9 Indien een onderhoudstermijn geldt, gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het vorige lid
als opgeleverd wordt beschouwd. De contractspartij is gehouden gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag
treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die welke worden veroorzaakt door een
omstandigheid die aan Camfil moet worden toegerekend.
ARTIKEL 23. AFDRACHT PREMIES SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN EN LOONHEFFING
23.1 Camfil heeft het recht de ter zake van het aan de contractspartij opgedragen werk verschuldigde premies sociale
verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is,
aan de contractspartij te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet
Ketenaansprakelijkheid.
23.2 Camfil heeft het recht de in het vorige lid bedoelde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing van de
onderaannemingssom in te houden en namens de contractspartij rechtstreeks aan de betrokken UVI of de ontvanger der
directe belastingen te voldoen, indien Camfil redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat zulks noodzakelijk is om het
risico van de in het vorige lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken.
23.3 Indien Camfil redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door de contractspartij ter zake van het aan hem opgedragen
werk een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het percentage
dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan hij na overleg met de contractspartij dat percentage wijzigen.
23.4 Indien de contractspartij redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door hem ter zake van het aan hem opgedragen
werk een lager bedrag aan premies sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het percentage
dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan hij met Camfil in overleg treden over een wijziging van dat percentage.
23.5 Indien Camfil gebruik maakt van de in lid 1 en lid 2 omschreven rechten, is hij voor de daar bedoelde bedragen jegens
de contractspartij gekweten.
ARTIKEL 24. VERHAAL
24.1 Indien Camfil, na tot betaling daarvan te zijn aangesproken, de premies sociale verzekeringswetten en loonheffing heeft
voldaan, die waren verschuldigd maar niet zijn betaald door de contractspartij of door de contractspartij die na de
contractspartij in de keten komt, heeft Camfil ten belope van het gehele door hem voldane bedrag verhaal op de
contractspartij.
ARTIKEL 25. ZEKERHEIDSSTELLING
25.1 Met inachtneming van hetgeen in het vijfde lid is bepaald, is Camfil gerechtigd om van de contractspartij te bedingen dat
deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst; indien door de
contractspartij zekerheid dient te worden gesteld, geldt het bepaalde in het tweede tot en met het vierde lid van dit
artikel.
25.2 Tenzij anders is overeengekomen is de waarde van de zekerheid gelijk aan 5% van de met de contractspartij
overeengekomen aannemingssom en dient de zekerheid te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.
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25.3 Indien Camfil voornemens is de bankgarantie in te roepen, geeft hij de contractspartij daarvan bij aangetekende brief
kennis. Camfil is gerechtigd de bankgarantie in te roepen, tenzij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland
in een door de contractspartij binnen tien werkdagen na verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig te
maken kort geding in eerste aanleg anders beslist.
25.4 De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het aan Camfil opgedragen werk als opgeleverd wordt beschouwd
met dien verstande dat, indien daarbij gebreken in het werk van de contractspartij worden geconstateerd die niet aan
oplevering van het totale werk in de weg staan, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de contractspartij
deze gebreken heeft hersteld.
25.5 Camfil is niet gerechtigd om van de contractspartij te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn
verplichtingen indien is overeengekomen dat de aannemingssom geheel of ten dele wordt ingehouden. Van een
zodanige inhouding is sprake indien aan de contractspartij minder wordt betaald dan overeenkomt met de som der
waarden van het werk dat reeds is uitgevoerd.
25.6 Indien Camfil hetgeen de contractspartij volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaald, of de contractspartij
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Camfil het de contractspartij toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is
de contractspartij gerechtigd om van Camfil genoegzame zekerheid te verlangen. Indien Camfil in gebreke blijft met het
stellen van de door de contractspartij verlangde genoegzame zekerheid, is de contractspartij bevoegd, hetzij de
uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk te beëindigen. Op de in dit lid bedoelde zekerheid is hetgeen in het
derde lid gestel van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 26. RELATIEBEDING
26.1 Het is de contractspartij verboden om rechtstreeks prijsaanbiedingen te doen dan wel werkzaamheden te verrichten of
producten te leveren aan relaties van Camfil.
ARTIKEL 27. BOETECLAUSULE
27.1 In geval de contractspartij in strijd handelt met het onder artikel 26.1 genoemde verbod, verbeurt de contractspartij aan
Camfil een direct – zonder verdere sommatie of ingebrekestelling – opeisbare boete van € 10.000,00 (zegge:
tienduizend euro) per overtreding en van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per dag dat hij in overtreding is,
onverminderd het recht van Camfil om volledige schadevergoeding van de contractspartij te vorderen.
ARTIKEL 28. MEERWERK
28.1 Meerwerkzaamheden en andere afwijkingen van de overeenkomst komen uitsluitend in aanmerking voor vergoeding
door Camfil indien deze vooraf door de contractspartij aan Camfil zijn gemeld en schriftelijk door Camfil zijn
geaccordeerd.

SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 29. RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE
29.1 Op alle overeenkomsten tussen Camfil en de contractspartij is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag (Convention On International Sales of Goods 1980).
29.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen Camfil en de contractspartij gesloten overeenkomsten zullen worden
voorgelegd aan de burgerlijk rechter in het arrondissement Gelderland, onverminderd het recht van Camfil zich te
wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.
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