ALGEMENE VOORWAARDEN AV INFRA VERHUUR
B.V., GEVESTIGD TE 5853 AB SIEBENGEWALD AAN
DE GOCHSEDIJK 81, INGESCHREVEN IN HET
HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 62786628
A. Algemeen
Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden
1.1. In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van AV Infra Verhuur B.V. (hierna:“AV INFRA”) gelden de volgende definities:
1. Directe Schade: zaakschade aan door AV INFRA tot
stand gebrachte, bewerkte, gerepareerde, herstelde of
verhuurde zaken en materieel, inclusief onderdelen
en/of toebehoren hiervan.
2. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer gevolgschade, geleden verlies, winstderving, letselschade,
immateriële schade (“smartengeld”), schade als gevolg
van hogere productiekosten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie,
schade als gevolg van schadeaanspraken van derden,
schade aan infrastructuur en infrastructurele voorzieningen (zoals bruggen, wegen, vangrails, bewegwijzeringsborden, lantaarnpalen, spoorlijnen, groenstroken,
riolering, leidingen, kabels), rente alsmede kosten ter
voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/of
ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
3. Onderaannemer: de wederpartij die met AV INFRA
(ook) een overeenkomst van onderaanneming sluit.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen AV
INFRA en de wederpartij tot stand komt, zoals onder
meer overeenkomsten van (onder)aanneming, opdracht, huurovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, overeenkomsten inzake het ter beschikking
stellen van personeel/materieel, overeenkomsten tot
het verrichten van weg- en asfalteringswerkzaamheden, herstel- of reparatiewerkzaamheden en/of combinaties van deze overeenkomsten alsmede alle wijzigingen en aanvullingen daarop en alle rechtshandelingen
ter uitvoering van de Overeenkomst.
5. Wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die
van AV INFRA aanbiedingen ontvangt of met AV INFRA
overeenkomsten sluit.
1.2. Afwijkingen of aanvullingen op de Voorwaarden of een
Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke instemming van AV INFRA (waaronder begrepen een bevestiging per
e-mail/fax).
1.3. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de
Overeenkomst opgegeven adres, mag door AV INFRA als
zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij schriftelijk/per
e-mail zijn nieuwe adres heeft medegedeeld
Artikel 2 Aanbieding; totstandkoming en inhoud
Overeenkomst
2.1. Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur
vermeldt, is een aanbieding van AV
INFRA geheel vrijblijvend en komt een Overeenkomst pas
tot stand na een schriftelijke bevestiging door AV INFRA
(waaronder begrepen een bevestiging per e-mail/fax), of
indien AV INFRA uitvoering aan een Overeenkomst geeft.

Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft AV INFRA het recht de aanbieding binnen vijf
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2. De bij een aanbieding door AV INFRA verstrekte specificaties, capaciteiten, samenstellingen, ontwerpen, afbeeldingen, instructies, handleidingen, (werk)tekeningen, maten, technische specificaties alsmede de overige documentatie, zijn informatief en geven slechts een algemene
weergave.
2.3. Indien de wederpartij bij AV INFRA mondeling of per
telefoon, e-mail of fax een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, wordt de inhoud van de Overeenkomst
volledig bewezen door middel van de aan de hand van
deze bestelling/opdracht door AV INFRA aan de wederpartij verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij de wederpartij
onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging
schriftelijk/per e-mail zijn bezwaren tegen deze opdrachtbevestiging kenbaar maakt.
2.4. Alle bestellingen, orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden AV INFRA niet eerder dan nadat deze door AV
INFRA schriftelijk/per e-mail zijn bevestigd.
2.5. Afwijkingen in specificaties, capaciteiten, samenstellingen, lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling binnen de in de branche gebruikelijke toleranties,
worden uitdrukkelijk door AV INFRA voorbehouden.
Artikel 3 Prijzen
3.1. Alle door AV INFRA genoemde prijzen zijn exclusief
BTW en exclusief eventuele andere verplichtingen/heffingen(zoals milieuheffingen, legeskosten) en belastingen.
3.2. Indien de kostprijsfactoren, waaronder de kosten van
grondstoffen, (hulp)materialen, hulpmiddelen, onderdelen,
koersen, arbeidskosten, belastingen, rechten, lasten,
brandstof tussen het moment van totstandkoming van de
Overeenkomst en de datum van levering/uitvoering van de
Overeenkomst een verhoging ondergaan, is AV INFRA gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
Artikel 4 Betalingen
4.1. De betaling van facturen van AV INFRA zal dienen te
geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum,
tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen. De
betaling zal – tenzij door AV INFRA anders aangegeven op
de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op
een door AV INFRA aangehouden bankrekening bij een
(vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.
4.2. De wederpartij kan zich jegens AV INFRA niet beroepen op verrekening of opschorting.
4.3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is
het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is
vanaf dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
4.4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is
AV INFRA gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel
6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot
aan de dag der algehele voldoening.
4.5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken
steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen
die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
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4.6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de
tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals
omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door
AV INFRA gemaakte buitengerechtelijke kosten (conform
het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten) alsmede de proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig
te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere
en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten
proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag.
4.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3, is de wederpartij:
● in geval van een faillissement(saanvraag),
● (aanvraag tot) surseance van betaling,
● stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij,
● (aanvraag tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de wederpartij,
● of indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig
haar verplichtingen uit hoofde van de met AV INFRA gesloten Overeenkomsten nakomt,
zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege
in verzuim.
4.8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft AV
INFRA ook het recht om zonder rechterlijke tussenkomst
ofwel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten,
ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel
van een schriftelijke verklaring/per e-mail te ontbinden,
onverminderd het recht van AV INFRA tot het vorderen
van volledige schadevergoeding.
Artikel 5 Levertijden, uitvoeringsperiode, levering
5.1. De door AV INFRA opgegeven levertijden/uitvoeringsperiode zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
5.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van AV
INFRA, kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd/uitvoeringsperiode tot veertien dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan veertien dagen,
dient de wederpartij AV INFRA schriftelijk/per
e-mail in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling
dient de wederpartij AV INFRA een redelijke termijn voor
de nakoming te geven.
5.3. De levertijd/uitvoeringsperiode begint zoals in de
Overeenkomst bepaald, doch niet eerder dan op de dag
waarop door wederpartij een schriftelijke/per e-mail bevestiging van het ontstaan van de Overeenkomst van AV
Infra is ontvangen, en niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden,
verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst
die eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht. De levertijd/uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van
AV Infra, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
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Artikel 6 Onderzoeks- en klachtplicht
6.1. De wederpartij is verplicht de zaken na aankomst op
de plaats van bestemming nauwkeurig te(doen) onderzoeken. Eventuele klachten alsmede over uiterlijk zichtbare gebreken en afwijkingen, dienen terstond na ontvangst aan AV INFRA kenbaar gemaakt te worden, op
straffe van verval van rechten. Eventuele klachten over
niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen
acht dagen na aankomst op de plaats van bestemming
door de wederpartij schriftelijk/per e-mail aan AV INFRA te
worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van
verval van rechten.
6.2. Klachten over de door AV INFRA uitgevoerde werkzaamheden moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk
binnen acht dagen na oplevering – schriftelijk/per e-mail
aan AV INFRA worden medegedeeld op straffe van verval
van rechten. Indien een klacht niet tijdig aan AV INFRA is
medegedeeld worden de uitgevoerde werkzaamheden geacht conform de Overeenkomst te zijn uitgevoerd en opgeleverd.
6.3. De wederpartij zal AV INFRA alle medewerking verlenen die nodig is teneinde de gegrondheid van de klacht te
(doen) controleren.
6.4. Klachten geven de wederpartij niet het recht om (een
deel van) de betaling op te schorten; ook verrekening door
de Wederpartij met een mogelijke tegenvordering wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 7 Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade
7.1. Voor alle Directe Schade van de wederpartij, zoals
omschreven in artikel I lid 1, veroorzaakt door een aan AV
INFRA toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de
Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van AV INFRA, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van
de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs
(exclusief BTW). Indien de Overeenkomst met de wederpartij hoofdzakelijk een duurovereenkomst is (zoals een
huurovereenkomst), wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs, zoals bedoeld in de vorige zin, gesteld op het
totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) voor de duur
van de duurovereenkomst met een maximum van zes
maanden.
7.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel I lid 1, is AV INFRA, behoudens in geval van opzet of
bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van
dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.
7.3. Indien de rechter mocht oordelen dat AV INFRA geen
beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in leden 1 en 2 van dit artikel,
is de totale aansprakelijkheid van AV INFRA voor Directe
en Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat
onder de aansprakelijkheidsverzekering van AV INFRA voor
het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met
het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis
van aansprakelijkheidsverzekering, in elk geval tot maximaal een bedrag van € 2.500.000,00.
7.4. De aansprakelijkheid van AV INFRA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst
ontstaat in alle gevallen alleen indien de wederpartij AV
INFRA onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per e-mail in
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gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering
van de tekortkoming wordt gesteld, en AV INFRA ook ná
die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient
een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, zodat AV INFRA in staat
is adequaat te reageren en de tekortkoming te (laten) onderzoeken.
7.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de tekortkoming
binnen de in artikelen 6.1 en 6.2 genoemde termijnschriftelijk/per e-mail bij AV INFRA meldt.
Artikel 8 Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”)
8.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door AV INFRA, kan AV INFRA onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van AV INFRA of buiten
de risicosfeer van AV INFRA vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand,
weersomstandigheden, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines of computers,
computervirussen, onbereikbaarheid of beschadiging van
(al dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden,
storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit,
storingen in datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of
internet, vervoers- en verkeersproblemen, wegblokkades
en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van materialen, arbeidskrachten en grondstoffen die AV INFRA
voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft en/of
van derden moet betrekken.
8.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst door de wederpartij is AV
INFRA bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.
Artikel 9 Verjaring
Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald en tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, verjaren vorderingsrechten van de wederpartij uiterlijk na één
jaar na het ontstaan daarvan.
Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
10.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met
AV INFRA is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken
(“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.
10.2. Ten aanzien van geschillen die tussen AV INFRA en
de wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de in de
vestigingsplaats van AV INFRA bevoegde rechter bevoegd
om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.
B. Aanneming van werk en opdracht
Indien AV INFRA met de wederpartij (tevens) een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst
van opdracht sluit, geldt onderdeel B naast de overige artikelen in deze Voorwaarden. In geval van strijdigheid
geldt hetgeen in onderdeel B is bepaald.
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Artikel 11 Verantwoordelijkheid en risico van de wederpartij
11.1. Voor door de wederpartij verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, specificaties, maatvoeringen of
door de wederpartij voorgeschreven materialen, grondstoffen en/of constructies en/of wijze van uitvoering van werkzaamheden, aanvaardt AV INFRA geen enkele aansprakelijkheid.
11.2. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor
de door of namens hem gegeven instructies en aanwijzingen.
11.3. De wederpartij vrijwaart AV INFRA voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van
door of namens de wederpartij verstrekte of voorgeschreven gemaakte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, specificaties, samenstellingen, maatvoeringen of door de wederpartij voorgeschreven materialen, grondstoffen en/of
constructies en/of wijze van uitvoering van werkzaamheden.
11.4. De wederpartij is verplicht om tijdig en volledig de
mogelijke aanwezigheid en locatie van ondergrondse kabels en/of leidingen en/of andere mogelijke relevante hindernissen/obstakels aan AV INFRA kenbaar te maken en
duidelijk te markeren.
Artikel 12 Omvang en uitvoering van het werk
12.1. Tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen, is in het werk/de opdracht en in de prijs van het
werk/de opdracht niet begrepen:
● kosten of heffingen van overheidswege;
● alle gebruiks- en verbruikskosten van water, gas en
elektriciteit en/of andere infrastructurele voorzieningen;
● alle kosten in verband met de voor de uitvoering van het
werk/de opdracht benodigde vergunningen;
● alle kosten in verband met het verwijderen, opslaan
en/of afvoeren van bestaande wegbedekking, asfalt of het
afvoeren en/of verwerken van materialen, bouwstoffen
en/of afval;
● grond-, graaf- en/of sloopwerk, het verwijderen of herstellen van bestratingen en beplantingen en/of infrastructurele voorzieningen;
● alle kosten in verband met het opsporen van en in- en/of
uitgraven van aanwezige kabels, leidingen of funderingen;
● de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, steiger-,
herstel- of ander bouwkundig werk;
● de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan
op of bij het werk aanwezige zaken.
12.2. Tenzij uitdrukkelijk anders met de wederpartij overeengekomen, is AV INFRA bevoegd het werk/de opdracht
geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren
onder door AV INFRA met deze derde overeen te komen
voorwaarden.
12.3. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of
beschadiging, aan zaken van AV INFRA, die zich bevinden
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of
op een andere overeengekomen plaats.
12.4. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen zoals omschreven in artikelen 13 en 14niet (tijdig) nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden
ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet
en de planning van AV INFRA dit toelaat.
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De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor AV INFRA uit
de vertraging voortvloeiende Directe en Indirecte Schade,
zoals gedefinieerd in artikel 1.
12.5. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van
de werkzaamheden wordt vertraagd doordat:
● de wederpartij niet tijdig alle noodzakelijke informatie
aan AV INFRA heeft verstrekt,
● de wederpartij de overeengekomen (termijn) betaling(en) niet tijdig heeft verricht,
● er sprake is van andere omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen,
heeft AV INFRA recht op verlenging van de overeengekomen uitvoeringsduur van de werkzaamheden.
Artikel 13 Technische voorzieningen
13.1. Tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen, draagt de wederpartij er zorg voor dat AV INFRA
en/of door haar ingeschakelde onderaannemers de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip
kunnen verrichten en dat AV INFRA en/of door haar ingeschakelde onderaannemers bij de uitvoering van de werkzaamheden op kosten van de wederpartij de beschikking
krijgen over de benodigde voorzieningen, waaronder in elk
geval:
● de benodigde aansluitingen voor het gebruik van elektriciteit van voldoende capaciteit;
● de beschikbaarheid van voldoende water, elektriciteit en
gas;
● de aanwezigheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde brandstoffen en smeermiddelen;
● alle op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen;
● noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen;
● het kosteloze gebruik van voldoende was-, schaft- en
toiletgelegenheid;
● het kosteloze gebruik van voldoende opslagmogelijkheid;
● indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk: verkeerssignaleringen, terreinafsluiting, terreinverlichting, bewaking en beveiliging;
13.2. Het werkterrein dient aan AV INFRA ter beschikking
te worden gesteld en te blijven:
● vlak en goed bereikbaar, zonder obstakels boven, op of
in de grond die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen verhinderen of bemoeilijken,
● goed begaan- en berijdbaar voor transportmiddelen (zoals vrachtauto’s) en materieel van AV INFRA.
13.3 Indien het werkterrein niet goed bereikbaar of niet
goed berijdbaar is, draagt de wederpartij er voor eigen rekening zorg voor dat de ondergrond wordt verbeterd om
de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken.
Artikel 14 Bediening en onderhoud
14.1. Indien is overeengekomen dat de wederpartij zorg
draagt voor de bediening en het dagelijkse onderhoud, zal
de wederpartij ervoor zorgen dat hij voldoende vakbekwaam personeel ter beschikking stelt en dat de bediening
en het dagelijks onderhoud door de wederpartij voor zijn
rekening uitsluitend door voldoende vakbekwaam personeel wordt uitgevoerd.
14.2. Onder bediening en dagelijks onderhoud wordt in elk
geval verstaan:
a. het op peil houden en regelmatig verversen van olie van
motoren;
b. het op peil houden van koelstoffen en smeermiddelen;
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c. het controleren van de werking van eventuele verwarmingselementen;
d. de controle van de werking van accu’s;
e. het zand-, sneeuw- en stofvrij houden van pompen, motoren en elektrische schakelapparatuur;
f. het regelmatig proefdraaien van reserve-installaties;
g. het constateren en aan AV INFRA melden van storingen
en het uitvoeren van dagelijkse reparaties;
h. het voorkomen van vorstschade
i. schoonmaakkosten.
14.3. Indien de wederpartij van mening is dat hij over onvoldoende kennis en/of vakbekwaamheid beschikt om de
in 14.2omschreven werkzaamheden uit te voeren, dient hij
AV INFRA daarvan omgaand schriftelijk/per e-mail in kennis te stellen.
14.4. De kosten van reparaties als gevolg van normale slijtage zijn voor rekening van AV INFRA.
Artikel 15 Levertijd en uitvoeringsperiode
15.1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die
welke bij AV Infra bekend waren toen de levertijd en/of
uitvoeringsperiode werd vastgesteld, kan AV Infra de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit
te voeren. Als de uitvoering van de werkzaamheden niet in
de planning van AV Infra kan worden ingepast, zullen deze
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit
toelaat.
15.2. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de
materialen, grondstoffen en onderdelen daarvoor te (laten)
leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van AV INFRA kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra
de planning dit toelaat.
15.3. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen
door AV Infra worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting
van de werkzaamheden niet in de planning van AV INFRA
kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden
uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
15.4. Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden
wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met
de daardoor ontstane vertraging. Onder onwerkbare omstandigheden worden verstaan alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals mist, gladheid,
neerslag-, wind- of temperatuuromstandigheden) die –
naar het uitsluitend oordeel van AV INFRA – ofwel een onveilige werksituatie doen ontstaan ofwel de ongestoorde
uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of nadelig
beïnvloeden.
Dagen waarop er sprake is van onwerkbare omstandigheden zullen door AV INFRA als onwerkbare dagen worden
beschouwd in de zin van artikel 15.5.
15.5. Als er sprake is van onwerkbare dagen wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor
ontstane vertraging. Onder onwerkbare dagen worden verstaan werkdagen (respectievelijk halve werkdagen)
waarop door aan AV INFRA niet toerekenbare omstandigheden gedurende ten minste vijf uren (respectievelijk twee
uren) de overeengekomen werkzaamheden niet kunnen
worden uitgevoerd.
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Artikel 16 Meer- en minderwerk
16.1. De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk/de opdracht hierin wijzigingen op te
dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk/per e-mail is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht/per e-mail laat onverlet de aanspraken van
de wederpartij op de uitvoering, respectievelijk van AV
INFRA op de verrekening daarvan, indien en voor zover
door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
16.2. AV INFRA heeft in elk geval het recht de kosten aan
de wederpartij in rekening te brengen, ontstaan uit de volgende oorzaken:
a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten
schuld van AV INFRA dienen te worden gewijzigd of niet
normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.
b. wanneer de overheidsvoorschriften, die ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst aan AV INFRA niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
c. wanneer er sprake is van niet aan AV INFRA toerekenbare onduidelijkheden in – of wijzigingen van – de offerteaanvraag, de opdracht, het bestek, het ontwerp
en/of van detailleringen en/of specificaties.
d. wanneer er sprake is van door de wederpartij aan AV
INFRA verstrekte informatie die niet overeenstemt met
de werkelijkheid.
16.3. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van
overheidswege andere/hogere eisen aan het werk stellen
dan in de Overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van
het werk die nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.
Artikel 17 Oplevering, goedkeuring
De werkzaamheden worden geacht conform de Overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het resultaat van de werkzaamheden/de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht heeft goedgekeurd door ondertekening van de opleverstaat. Het werk wordt eveneens geacht te zijn goedgekeurd en opgeleverd indien de wederpartij het resultaat van de werkzaamheden/de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik heeft genomen en de wederpartij niet uiterlijk binnen 8 dagen na afronding van de werkzaamheden schriftelijk/per e-mail aan
AV INFRA zijn klachten heeft medegedeeld.
Artikel 18 Betaling
Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt
plaats:
a. bij termijnbetaling:
conform de in de Overeenkomst afgesproken termijnen, en
bij gebreke van een afspraak daarover:
● 70% van de totale prijs vóór aanvang van de werkzaamheden;
● 20% van de totale prijs na aanvang van de werkzaamheden;
● 10% van de totale prijs bij oplevering;
b. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
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C. Huurovereenkomsten
Indien AV INFRA met de wederpartij (tevens) een huurovereenkomst sluit, geldt onderdeel C naast de overige artikelen in deze Voorwaarden. In geval van strijdigheid
geldt hetgeen in onderdeel C is bepaald
Artikel 19 De huurovereenkomst
19.1. De huurovereenkomst vangt aan op de datum en het
tijdstip zoals is overeengekomen in de Overeenkomst, en
meer specifiek:
● indien is overeengekomen dat de wederpartij de gehuurde zaken bij AV INFRA komt ophalen: het tijdstip
waarop de gehuurde zaken door AV INFRA aan de wederpartij worden overhandigd
● indien is overeengekomen dat AV INFRA de aflevering
van de gehuurde zaken verzorgt: het tijdstip waarop de
gehuurde zaken door AV INFRA aan de wederpartij op
de afgesproken bestemming ter beschikking heeft gesteld.
19.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de
overeengekomen einddatum van de huurovereenkomst
bindend. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen,
dient de wederpartij de gehuurde zaken bij einde huurovereenkomst op eigen kosten bij AV INFRA te retourneren.
De huurovereenkomst eindigt meer specifiek:
● indien is overeengekomen dat de wederpartij de gehuurde zaken bij AV INFRA retourneert: op het tijdstip
waarop de gehuurde zaken aan AV INFRA zijn overhandigd;
● indien is overeengekomen dat AV INFRA de gehuurde zaken bij de wederpartij komt ophalen: op het tijdstip de gehuurde zaken aan AV INFRA zijn overhandigd.
Gedurende de periode tussen de overeengekomen einddatum en de datum en tijdstip waarop de gehuurde zaken
door de wederpartij nog niet aan AV INFRA zijn overhandigd dan wel door AV INFRA bij de wederpartij zijn opgehaald, is de wederpartij voor de duur van deze periode
verplicht aan AV INFRA een gebruiksvergoeding te betalen
gelijk aan de overeengekomen huur.
19.3. Vanaf aanvang van de huurovereenkomst (artikel
19.1) tot de beëindiging van de huurovereenkomst (artikel
19.2) draagt de wederpartij het volledige risico van diefstal, verduistering, verlies of beschadiging van de gehuurde zaken.
19.4. Alle kosten van gebruik (inclusief elektriciteit, verbruiksmaterialen zoals brandstof, gas, water, oliën en vetten) alsmede kosten voor belastingen, heffingen zijn voor
rekening van de wederpartij, evenals eventuele schade of
boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege.
19.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de
wederpartij de overeengekomen huur ook verschuldigd:
● tijdens vakanties en nationaal erkende feestdagen;
● bij onwerkbare omstandigheden in de zin van artikel
15.4.;
● in geval van vertragingen die ontstaan als gevolg van het
laden, lossen en/of transport van de verhuurde zaken;
● gedurende de reparatietijd bij reparaties die een gevolg
zijn van onvoorzichtigheid, gebrekkig onderhoud of andere
aan de wederpartij toerekenbare tekortkomingen.
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19.6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn,
naast de overeengekomen huur:
● de kosten van aan- en afvoer en/of de transportkosten
per dieplader, waaronder mede begrepen de arbeidsuren
en kilometervergoeding van de machinist die verantwoordelijk is voor de transportbegeleiding;
● alsmede de kosten voor arbeidsuren die gemoeid zijn
met een aanbrengen en/of verwijderen van verbredingsstukken,
voor rekening van de wederpartij.
Artikel 20 Verplichtingen van de wederpartij
20.1. De wederpartij zal de gehuurde zaken als een goed
huurder overeenkomstig de aard en bestemming gebruiken. Door AV INFRA aangebrachte beletteringen/stickers
op gehuurde zaken mogen door de Wederpartij niet worden verwijderd, beschadigd of onzichtbaar worden gemaakt. De wederpartij is verplicht om AV INFRA te allen
tijde op eerste verzoek toegang tot de gehuurde zaken te
verschaffen.
20.2. De wederpartij verklaart de gehuurde zaken in goed
onderhouden en schone staat te hebben ontvangen.
20.3. De wederpartij zal gedurende de duur van de huurovereenkomst het noodzakelijke dagelijks onderhoud (zoals omschreven in artikel 14.2) verrichten en de kosten
van dit dagelijks onderhoud dragen. De wederpartij zal de
gehuurde zaken overeenkomstig de aard en bestemming
uitsluitend zelf gebruiken en noch geheel noch gedeeltelijk
aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven. Het is de wederpartij voorts verboden om op de gehuurde zaken enig ander gebruiks- of zekerheidsrecht zaken te vestigen.
Het is de wederpartij verboden om de gehuurde zaken dan
wel rechten of verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke/per e-mail instemming van AV INFRA geheel of gedeeltelijk aan derden
over te dragen of in te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon.
20.4. De wederpartij dient de handleidingen, gebruiks- en
veiligheidsinstructies van de gehuurde zaken alsmede alle
instructies van AV INFRA nauwgezet in acht te nemen. De
wederpartij staat ervoor in dat alle personen die gebruik
maken van de gehuurde zaken beschikken over de ter
zake eventueel noodzakelijke vergunningen, ontheffingen,
goedkeuringen, diploma’s en/of certificaten.
20.5. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van
onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het
gebruik van accessoires of enige andere oorzaak, zulks ter
beoordeling van AV INFRA, dan worden de kosten daarvan
afzonderlijk en extra aan de wederpartij in rekening gebracht. Het is de wederpartij verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming/per e-mail van AV INFRA
veranderingen aan gehuurde zaken aan te brengen dan
wel zelf reparaties aan de gehuurde zaken uit te (laten)
voeren. Alles wat door of vanwege de wederpartij op het
gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht, wordt daardoor eigendom van AV INFRA.
20.6. De wederpartij is aansprakelijk voor alle Directe
Schade aan het gehuurde toegebracht of daaraan ontstaan
tijdens de duur van de huurovereenkomst, dan wel de
duur dat hij de gehuurde zaken onder zich heeft. De wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk/per e-mail aan AV INFRA te
melden. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde
buiten schuld of risico van de wederpartij is ontstaan, heeft
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de wederpartij recht op vervanging daarvan gedurende de
verdere duur van de overeenkomst, mits voorradig en beschikbaar voor verhuur.
20.7. De wederpartij dient de gehuurde zaken op de overeengekomen datum en tijdstip aan AV INFRA te retourneren in dezelfde staat als waarin hij de gehuurde zaken
heeft ontvangen bij aanvang van de huurovereenkomst.
De wederpartij is aansprakelijk voor alle noodzakelijke
kosten voor reiniging alsmede voor schade als gevolg van
het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van
de gehuurde zaken tijdens de huurtijd ten gevolge van
diefstal, verduistering, brand, of welke andere oorzaak dan
ook. De wederpartij blijft aansprakelijk voor de gehuurde
zaken totdat AV INFRA de gehuurde zaken daadwerkelijk
weer in haar bezit heeft.
20.8. Indien de wederpartij niet in staat is om – om welke
reden dan ook – de gehuurde zaken bij het einde van de
huurperiode ter beschikking van AV INFRA te stellen, dient
de wederpartij aan AV INFRA een door AV INFRA te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het verhuurde. Onder vervangingswaarde wordt verstaan de nieuwprijs op de schadedatum.
20.9. De wederpartij is verplicht, voordat hij het gehuurde
in ontvangst neemt, op eerste verzoek aan AV INFRA een
door AV INFRA vast te stellen waarborgsom te betalen.
AV INFRA behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de
kosten van reiniging en/of kosten van noodzakelijk blijkende reparaties en/of eventuele schade.
20.10. Wanneer:
● de wederpartij in gebreke blijft de huur tijdig te betalen,
● wanneer door hem één of meerdere bepalingen van deze
overeenkomst niet stipt worden nagekomen,
● wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op zijn roerende of onroerende zaken, of op een gedeelte daarvan, of op de gehuurde zaken of op een gedeelte daarvan,
● wanneer de wederpartij surseance van betaling aanvraagt,
● wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt,
● wanneer de wederpartij wordt toegelaten tot enige wettelijke schuldsaneringsregeling,
● wanneer de wederpartij overlijdt of onder curatele of onder bewind wordt gesteld,
● of Nederland metterwoon mocht verlaten,
heeft door het enkele verloop van de gestelde termijn, of
door het enkel plaatsvinden van één van deze omstandigheden, AV INFRA het recht te zijner keuze, ofwel onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met
kosten te vorderen, ofwel de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden en de gehuurde zaken onverwijld tot zich
te nemen, onverminderd het recht van AV INFRA op vergoeding van de volledige schade.
20.11. Bij beëindiging van de huurovereenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zal de wederpartij de
gehuurde zaken in dezelfde staat als waarin hij dit heeft
ontvangen, onbeschadigd en gereinigd teruggeven aan AV
INFRA.
AV INFRA zal aanstonds na de retournering de gehuurde
zaken inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de
wederpartij en zal na de inspectie de wederpartij schriftelijk/per e-mail opgave doen van manco’s en beschadigingen.
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AV INFRA is gerechtigd de geretourneerde zaken zelf te
(doen) herstellen en te (doen) reinigen indien AV INFRA
dat nodig acht. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van de wederpartij en zullen
afzonderlijk worden gefactureerd en mogen worden verrekend met een eventueel door de wederpartij betaalde
waarborgsom.
D. Onderaanneming
Indien AV INFRA met de Onderaannemer (tevens) een
overeenkomst van onderaanneming sluit, geldt onderdeel
D naast de overige artikelen in deze Voorwaarden. In geval
van strijdigheid geldt hetgeen in onderdeel D is bepaald.
Het bepaalde in dit onderdeel D is van overeenkomstige
toepassing op bemiddelingsovereenkomsten die AV INFRA
sluit met de wederpartij.
Artikel 21 Algemeen
Alle correspondentie met AV INFRA dient te geschieden
onder vermelding van het door AV INFRA aangegeven
project- en contractnummer. Voor ieder werk/elke opdracht dient afzonderlijk te worden gecorrespondeerd en
gefactureerd.
Artikel 22 Facturering en betaling
22.1. Onderaannemer dient op de facturen duidelijk te
vermelden:
a. de datum, het project en contractnummer van de opdracht.
b. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de
factuur betrekking heeft.
c. het tijdvak en de verrichte prestatie(s) waarop de factuur betrekking heeft.
d. het loonbelastingnummer, BTW-nummer, fiscaal aansluitingsnummer, G-rekeningnummer van onderaannemer.
e. de omvang van de loonsom opgenomen in de gefactureerde bedragen;
f. het bedrag van de loonsom in euro’s dat op de G-rekening gestort moet worden door AV INFRA;
g. een opgave of de verleggingsregeling met betrekking
tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is; indien de verleggingsregeling niet van toepassing is: het
bedrag van de omzetbelasting, anders de vermelding
“omzetbelasting verlegd”.
h. het reeds gefactureerde bedrag, inclusief de desbetreffende factuur.
i. het nog te factureren bedrag.
22.2. De onderaannemer dient ervoor te zorgen dat:
a. hij aan AV INFRA wekelijks (en telkens als AV INFRA
daarom vraagt) het urenregister en de loonstaten met
namen, adressen en (BSN-)registratienummers van alle
door hem ingeschakelde arbeidskrachten verstrekt, inclusief kopieën van geldige identiteitsbewijzen en (indien
van toepassing) verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunningen;
b.
hij op eerste verzoek van AV INFRA onvoorwaardelijk en
onbeperkt inzage en desgewenst afschrift kan verstrekken van de loon- en werknemersadministratie;
c. hij bij de verstrekking van de opdracht (en telkens als
AV INFRA daarom vraagt) zal verstrekken:
● een kopie van een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het handelsregister;
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● ingeval de onderaannemer een natuurlijk persoon is:
een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
● ingeval de onderaannemer een rechtspersoon is: een
kopie van een geldig identiteitsbewijs van de (uiteindelijk) bestuurder;
● een
kopie van een geldig inschrijvingsbewijs bij het UWV;
● een kopie van de G-rekeningovereenkomst;
● een geldige VAR-verklaring of wettelijke equivalent
daarvan;
● een geldig certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA);
● een geldig certificaat/diploma Veilig Werken Langs de
Weg;
● een kopie van de door geldende polis aansprakelijkheidsverzekering (WA en WAM) en een kopie van de geldende polis arbeidsongeschiktheidsverzekering (inclusief
betalingsbewijzen);
● een referentielijst van opdrachtgevers van het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van de Overeenkomst;
● alsmede bij elke factuur een door de uitvoerder van
AV INFRA ondertekende bon waaruit de goedkeuring van
de verrichte werkzaamheden blijkt.
22.3. De facturen dienen voorts te voldoen aan de eisen
zoals gesteld in art. 35a van de Wet Omzetbelasting
1968 en dienen in tweevoud bij AV INFRA te worden ingediend.
22.4. Slechts indien aan alle hiervoor genoemde vereisten en aan het hierna genoemde is voldaan zullen facturen in behandeling worden aangenomen.
22.5. Betaling geschiedt, met inachtneming van het in
het vorige lid bepaalde, binnen 45 dagen na ontvangst,
doch niet eerder dan nadat de opdrachtgever van AV
INFRA de corresponderende factuur van AV INFRA heeft
voldaan.
Artikel 23 Sociale verzekeringen
23.1. Onderaannemer dient ten genoege van AV INFRA
aan te tonen dat hij zijn wettelijke verplichting tot afdracht van de premies sociale verzekeringen en loonbelasting nakomt, ook die ter zake waarvan AV INFRA
hoofdelijk aansprakelijk is. Verder dient onderaannemer
een (loon-)administratie te voeren aan de hand waarvan
het bedrag aan loon kan worden vastgesteld, dat in de
door de AV INFRA te betalen prijs voor de uitvoering van
een werk door een onderaannemer is begrepen.
23.2. Eenmaal per kwartaal (en verder telkens op eerste
verzoek van AV INFRA) zal de onderaannemer een Verklaring Betalingsgedrag Nakoming Fiscale Verplichtingen
overleggen alsmede een Verklaring Betalingsgedrag Keten- en Inlenersaansprakelijkheid.
23.3. AV INFRA is steeds gerechtigd de door onderaannemer ter zake van het werk verschuldigde premies en
loonbelasting, waarvoor AV INFRA ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, hetzij in
te houden en namens onderaannemer rechtstreeks aan
het UWV resp. de Ontvanger der Directe Belastingen te
voldoen, hetzij aan onderaannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening. Ingeval AV INFRA
van dit recht gebruik maakt is onderaannemer verplicht
de nadere regelen als bedoeld in art. 16b 8e lid C.S.V.
stipt na te komen. AV INFRA is door betaling of storting
hiervan tot het beloop van deze bedragen jegens de onderaannemer gekweten.
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23.4. AV INFRA is gerechtigd het in te houden of te storten bedrag te wijzigen indien zij van oordeel is dat onderaannemer ter zake van de uitvoering van de overeenkomst een hoger bedrag aan sociale verzekeringspremies en loonbelasting verschuldigd is/zal zijn dan is
vastgesteld. AV INFRA zal opdrachtnemer daarvan
schriftelijk/per e-mail in kennis stellen.
23.5. Indien AV INFRA door voldoening aan haar verplichtingen ingevolge de toepasselijke C.A.O. jegens de
werknemers van haar onderaannemer of na aansprakelijkstelling voor niet bepaalde belasting en premies door
onderaannemer of na hem komende onderaannemers
deze belasting en premies heeft moeten voldoen, heeft
AV INFRA ten belope van het gehele bedrag dat door
haar is voldaan verhaal op onderaannemer, te vermeerderen met wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW
en gemaakte kosten.
23.6. De onderaannemer vrijwaart AV INFRA voor alle
aanspraken ter zake van loonbelasting en/of premies sociale verzekeringen die betrekking hebben op de onderaannemer zelf en/of door de onderaannemer direct of indirect ingeschakelde arbeidskrachten.
Artikel 24 Veiligheid en arbeidsomstandigheden
24.1. Onderaannemer dient te allen tijde de certificering
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOLVCA) in stand te houden en is verantwoordelijk voor het
treffen en handhaven van de vereiste en geëigende veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid in het algemeen, overeenkomstig de ter zake geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet Arbeidsomstandigheden.
24.2 Onderaannemer is in dit verband ook verantwoordelijk en aansprakelijk ter zake van het door hem in de
uitvoering van de opdracht gebruikte materieel en de
veiligheid van zijn personeel en derden.
24.3. Onderaannemer verbindt zich direct aan de uitvoerder van AV INFRA te (doen) melden zodra de veiligheid in het gedrang komt of dreigt in het gedrang te komen.
24.4. AV INFRA heeft het recht werknemers en andere
personen waarvan onderaannemer zich bij de uitvoering
van de opdracht bedient de toegang tot het werk te ontzeggen, indien zij zich niet aan de hiervoor bedoelde
voorschriften of aanwijzingen ter zake van (de uitvoerder van) AV INFRA houden.
Artikel 25 Verzekeringen
25.1. Indien en voor zover onderaannemer als medeverzekerde wordt aangemerkt onder een door AV INFRA
voor het werk of doorlopend afgesloten CAR-verzekering
van AV INFRA en onverminderd zijn aansprakelijkheid
jegens AV INFRA, ontstaat aanspraak op de dekking van
onderaannemer ten laste van deze verzekering eerst nadat AV INFRA er mede mee heeft ingestemd dat de
schade in behandeling wordt genomen na de aansprakelijkstelling tot het bedrag dat door AV INFRA akkoord is
bevonden. De polisvoorwaarden liggen voor opdrachtnemer bij AV INFRA ter inzage. Schade tot het bedrag van
het eigen risico is voor rekening van de onderaannemer.
25.2. Onderaannemer is verplicht zich WA en WAM te
verzekeren. AV INFRA is bevoegd om desgewenst aan de
inhoud van deze verzekeringen voorwaarden te verbinden (zoals ten aanzien van de minimum dekking en eigen risico). De onderaannemer is voorts verplicht alle
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zaken die hij in verband met de Overeenkomst onder
zich heeft of zal krijgen of gebruikt, genoegzaam te verzekeren, zolang deze voor zijn risico zijn. Onderaannemer wordt onder de ter zake van het werk eventueel
geldende CAR-verzekering slechts dekking verleend op
de door AV INFRA ter zake gestelde voorwaarden.
25.3. Onderaannemer verstrekt AV INFRA op eerste verzoek polissen, voorwaarden en betalingsbewijzen van de
premie. AV INFRA is ingeval onderaannemer aan voorgaande verplichtingen niet voldoet gerechtigd, zonder
dat ingebrekestelling is vereist, de desbetreffende risico’s voor rekening van onderaannemer te verzekeren
en verzekerd te houden.
25.4. Indien de werkzaamheden van AV INFRA onder de
CAR-verzekering van de opdrachtgever van AV INFRA
valt, geldt het eventuele eigen risico van deze verzekering ook voor de onderaannemer.

