Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan
Rotterdam-Rijn Pijpleiding B.V.
(gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam – inschrijvingsnummer 27059206
op 1 mei 2017)

1.

ALGEMEEN

1.1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot
verkoop van zaken en/of levering van diensten door een leverancier daarvan (hierna: “de
Leverancier”) aan RRP, en op alle overeenkomsten met Rotterdam-Rijn Pijpleiding (hierna:
“RRP”), terzake. Onder diensten zijn in deze voorwaarden ontwerp- en berekeningswerkzaamheden, transport en aanneming van werk begrepen.

1.2.

De toepasselijkheid van voorwaarden van de Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

1.3.

Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Leverancier slechts een beroep
worden gedaan indien en in zoverre deze door RRP schriftelijk zijn aanvaard.

1.4.

De Leverancier met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in
met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met RRP.

2.

TOTSTANDKOMING/OVEREENKOMST

2.1.

Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn bindend en onherroepelijk.

2.2.

De overeenkomst komt niet tot stand dan nadat en zoals RRP haar schriftelijk heeft vastgelegd.

2.3.

Enige wijziging, aanpassing of aanvulling van de overeenkomst is slechts geldig indien deze door
beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd.

2.4.

De Leverancier die zonder overeenkomst overgaat tot uitvoering van de prestatie, doet zulks voor
eigen rekening en risico.

3.

PRIJS

3.1.

De met de Leverancier overeengekomen prijs is exclusief BTW, maar steeds inclusief alle
(overige) kosten en rechten, adequate verpakking, inspecties, keuringen, beproevingen,
certificaten, inlading, verzending, vervoer, lossing, verzekering, montage en dergelijke, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2.

De overeengekomen prijs is vast voor de duur van de overeenkomst.

3.3.

Alle aan RRP gedane prijsopgaven zijn niet gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren. Indien
vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enig verhoging van die
(kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft de Leverancier derhalve niet het recht een
dienovereenkomstige prijsverhoging aan RRP in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

3.4.

Indien, in afwijking van het in artikel 3.1 van deze voorwaarden bepaalde, uitdrukkelijk is
overeengekomen dat de door de Leverancier te verrichten werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd op basis van een uurtarief, zijn het aantal gewerkte uren, de kosten van slijtage en
afschrijving van (constructie)materieel, tijd besteed aan voorbereiding en formaliteiten op het
werkterrein, reistijd, wachttijd, kosten van hulpmaterialen en dergelijke in het uurtarief begrepen.
Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de in artikel 6.2 van deze voorwaarden bedoelde
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normale werktijden kan uitsluitend met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
RRP een afwijkend uurtarief in rekening worden gebracht.
4.

BETALING

4.1.

De

Leverancier

dient

te

factureren

in

overeenstemming

met

het

overeengekomen

betalingsschema, of, indien geen betalingsschema is overeengekomen, na (op)levering.
4.2.

De Leverancier dient op de factuur (c.q. de facturen) melding te maken van c.q. aan de factuur
(c.q. facturen) toe te voegen: (i) de factuurnummers, (ii) de inkoopordernummers van RRP, (iii) het
BTW bedrag en het BTW-nummer van Leverancier, (iv) door RRP geaccordeerde urenstaten /
materiaaloverzichten (indien is overeengekomen dat te verrichten werkzaamheden worden
uitgevoerd op basis van een uurtarief), (v) een verwijzing naar de desbetreffende termijn van het
betalingsschema, (vi) het rekeningnummer van de zogenaamde G-rekening van de Leverancier en
(vii) gegevens met betrekking tot de namen, adressen en woonplaatsen van het personeel van de
Leverancier en dat van eventueel ingeschakelde onderaannemers. Facturen die niet aan
voornoemde factuurvereisten voldoen, worden door RRP niet voldaan.

4.3.

Betaling dient binnen 30 dagen na de datum van ontvangst en goedkeuring door RRP van de
factuur plaats te vinden.

4.4.

Betaling kan niet worden beschouwd als goedkeuring, aanvaarding en/of oplevering van (een deel
van) de geleverde zaken en prestaties.

4.5.

De Leverancier garandeert alle sociale lasten, verzekeringspremies en (loon)belastingen verband
houdend met de uitvoering van de overeenkomst met RRP tijdig en volledig te zullen afdragen. De
Leverancier is aansprakelijk voor, en zal RRP vrijwaren tegen, alle kosten en schade, rentes,
boetes en kosten daaronder begrepen, in verband met aanspraken van de derden te dier zake.
Onverminderd het voorgaande, is RRP gerechtigd van het door haar te betalen bedrag een
percentage van 50% af te trekken en/of te reserveren voor de door de Leverancier met betrekking
tot het uitvoeren van de werkzaamheden verschuldigde sociale lasten en loonbelasting, en deze
bedragen op naam van de Leverancier over te maken op een zogenaamde G-rekening of
rechtstreeks aan de uitvoeringsinstantie en/of de belastingdienst. RRP zal door betaling daarvan
ten opzichte van de Leverancier zijn gekweten.

4.6.

Het is de Leverancier behoudens schriftelijke toestemming van RRP verboden om zijn vorderingen
op RRP over te dragen aan derden.

4.7.

RRP is steeds bevoegd al hetgeen zij schuldig is aan de Leverancier te verrekenen met al hetgeen
– al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling – de Leverancier (of aan de
Leverancier gelieerde vennootschappen) aan RRP schuldig is / zijn. De Leverancier is tot enige
verrekening slechts bevoegd na schriftelijke toestemming van RRP.

5.

LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTEN

5.1.

Levering van de in het kader van de overeenkomst te vervaardigen, te verkopen en/of te leveren
zaken geschiedt DDP (Delivery Duty Paid) volgens de versie van de overeengekomen INCOterms zoals van kracht op de datum van de overeenkomst.

5.2.

De overeengekomen levertijd (c.q. opleverdatum) is essentieel. Overschrijding doet de
Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

5.3.

De Leverancier is gehouden RRP tijdig en adequaat voorbericht te geven van het precieze tijdstip
van (op)levering en eventuele dreiging van overschrijding van de levertijd c.q. opleverdatum. Op
verzoek van RRP is de Leverancier gehouden RRP een productie- of uitvoeringsplanning te doen
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toekomen,

voortgangsrapportages

te

overleggen

en/of

medewerking

te

geven

aan

voortgangscontrole door of vanwege RRP.
5.4.

Ingeval van vertraging in de voortgang zal de Leverancier RRP zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen drie dagen, hierover schriftelijk informeren, met vermelding van de reden van de vertraging,
de verwachte duur en een plan van aanpak om de vertraging in te lopen c.q. ongedaan te maken.

5.5.

Deelleveringen of leveringen vóór het overeengekomen tijdstip daarvan behoeven voorafgaande
toestemming van RRP.

5.6.

Certificaten,

getuigschriften,

inspectierapporten,

paklijsten,

instructieboeken,

onderhouds-

instructies, tekeningen, lijsten met reserveonderdelen en dergelijke dienen tegelijkertijd met of
voorafgaande aan de levering van de zaken en/of de diensten te worden bijgeleverd.
5.7.

De levering geldt slechts als voltooid indien het overeengekomene geheel en volledig
overeenkomstig de overeenkomst op de door RRP aangewezen plaats is geleverd.

6.

WERKPLANNING

6.1.

De Leverancier is verplicht zich te voegen naar de werktijden en de planningen – en eventuele
wijzigingen daarin – van RRP en dient zijn werkzaamheden zo in te richten, dat verstoring van de
werkzaamheden van RRP of derden niet plaatsheeft.

6.2.

Het is de Leverancier alleen toegestaan zijn werkzaamheden op werkdagen tussen 8.00 en 18.00
uur uit te (doen) voeren. Slechts indien de noodzaak daartoe noopt en met voorafgaande
schriftelijke toestemming van RRP is het de Leverancier toegestaan zijn werkzaamheden buiten
de normale werktijden uit te (doen) voeren.

7.

VERPAKKING EN TRANSPORT

7.1.

De door de Leverancier te leveren zaken dienen in overeenstemming met de instructies van RRP
van labels te worden voorzien en deugdelijk te worden verpakt overeenkomstig de vereisten die
gelden voor transport en op de plaats van bestemming. De zaken dienen zo te worden verpakt dat
schade of verlies tijdens transport wordt voorkomen.

7.2.

Verpakkingsmateriaal zal op eerste verzoek van RRP door de Leverancier worden teruggenomen.

8.

WIJZIGINGEN/MEERWERK

8.1.

De Leverancier zal niet zonder schriftelijke toestemming of schriftelijk verzoek van RRP enige
wijziging aanbrengen in ontwerp of specificaties die RRP aan de Leverancier heeft verstrekt.

8.2.

De Leverancier is te allen tijde gehouden door RRP gewenste en technisch mogelijke wijzigingen
in of aanvullingen op overeengekomen zaken of diensten aan te brengen of te leveren.

8.3.

Wijzigingen en aanvullingen zullen niet leiden tot verhoging van de overeengekomen prijs of
verlenging van de overeengekomen levertijd behoudens indien en voorzover zulks redelijk is en
RRP een voorstel tot verhoging van de overeengekomen prijs of verlenging van de
overeengekomen levertijd schriftelijk heeft aanvaard.

9.

INLICHTINGEN, SPECIFICATIES EN ONTWERPEN

9.1.

De Leverancier staat in voor de juistheid van de inlichtingen, ontwerpen, specificaties, tekeningen
en berekeningen, die door RRP zijn verstrekt.

9.2.

De Leverancier dient alle inlichtingen, ontwerpen, specificaties, tekeningen en berekeningen, die
door RRP zijn verstrekt, te controleren en RRP van de resultaten op de hoogte te stellen. De
Leverancier is gehouden RRP in kennis te stellen van tekortkomingen en/of gebreken in de door
RRP verstrekte inlichtingen, ontwerpen, specificaties, tekeningen en berekeningen, waaronder
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onder andere tekortkomingen en/of gebreken met betrekking tot de hoeveelheden of het
ontbreken van gegevens in de opmeetstaat. De Leverancier zal in geen enkel opzicht ontheven
zijn van enige verplichting met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, indien enigerlei
inlichting verkregen door RRP of anderszins onjuist of onvolledig blijkt te zijn.
9.3.

De Leverancier draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten, tekortkomingen of gebreken
in

de

door

hem

verstrekte

tekeningen,

berekeningen,

constructies,

bestek-

en

uitvoeringsvoorschriften. Goedkeuring van RRP ontheft de Leverancier niet van enige verplichting
of aansprakelijkheid.
10.

UITVOERING EN OPLEVERING VAN WERKZAAMHEDEN

10.1. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden zal de Leverancier een gedetailleerde
werkplanning met een beschrijving van de volgorde, duur en tijdsindeling opstellen en ter
goedkeuring aan RRP voorleggen. De aldus goedgekeurde werkplanning maakt deel uit van de
overeenkomst. Afwijkingen van deze werkplanning zijn slechts toegestaan na voorafgaande
schriftelijke toestemming van RRP.
10.2. De uitvoering van werkzaamheden moet zodanig zijn dat de totstandkoming daarvan binnen de
overeengekomen termijn verzekerd is.
10.3. De

Leverancier

garandeert

dat

de

werkzaamheden

zullen

worden

uitgevoerd

(i)

in

overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen van goede en deugdelijk vakmanschap en
vrij zijn van fouten en gebreken, (ii) in overeenstemming met de eisen vastgesteld in de
overeenkomst, (iii) in overeenstemming met algemeen geldende principes en standaards in de
industrie en (iv) in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
10.4. De Leverancier draagt zorg voor het verkrijgen van alle voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde vergunningen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
10.5. In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.7 van deze algemene voorwaarden, is door de
Leverancier uitgevoerd werk slechts opgeleverd indien en in zoverre het werk door of vanwege
RRP is opgenomen en goedgekeurd.
10.6. Opname van het door de Leverancier uitgevoerde werk vindt plaats op de door of vanwege RRP
voorgeschreven data en tijdstippen. De opname zal door of vanwege RRP in een oplever- c.q.
afleverformulier worden vastgelegd. De Leverancier is gehouden de in voornoemd formulier
opgenomen gebreken en/of tekortkomingen kosteloos binnen 30 dagen te herstellen.
10.7. Goedkeuring van het werk geschiedt middels uitdrukkelijke mededeling van RRP. Ingebruikname,
inbezitneming, het uitblijven van protest zullen niet als oplevering worden aangemerkt.
11.

HULPMATERIAAL, GEREEDSCHAPPEN, TOELEVERINGEN RRP

11.1. De Leverancier draagt zelf zorg voor de nodige hulpmaterialen en gereedschappen, werkkleding
en veiligheidsmiddelen daaronder begrepen en draagt daarvan de kosten.
11.2. Indien door of vanwege RRP hulpmaterialen en gereedschappen, veiligheidsmiddelen, gas,
elektriciteit, licht of water ter beschikking wordt gesteld, is RRP gerechtigd de kosten daarvan aan
de Leverancier in rekening te brengen. Het gebruik van door RRP ter beschikking gestelde
hulpmaterialen en gereedschappen, veiligheidsmiddelen en nutsvoorzieningen geschiedt voor
eigen risico van de Leverancier.
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12.

VERBOD VAN UITBESTEDING

12.1. Het is de Leverancier verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RRP de
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, of uit te
besteden, dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten.
12.2. Ingeval van toestemming, is de Leverancier volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
door hem ingeschakelde (onder)aannemers of andere derden.
13.

KEURING

13.1. RRP is gerechtigd te allen tijde – mitsdien ook tussentijds – te (doen) inspecteren, (doen) keuren
en/of (doen) beproeven ongeacht de plaats waar de betrokken zaken zich bevinden of de
betrokken diensten worden verricht.
13.2. Indien de resultaten van de inspectie, keuring en/of beproeving niet naar tevredenheid van RRP
zijn, is RRP gerechtigd de Leverancier te instrueren zijn werkzaamheden te schorsen, te staken
en/of te beëindigen.
13.3. Inspectie, keuring, beproeving, afname en/of betaling door of vanwege RRP ontheffen de
Leverancier niet van enige verplichting of aansprakelijkheid.
14.

RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG

14.1. De

Leverancier

garandeert

dat

de

te

leveren

zaken

onbezwaard

en

vrij

zijn

van

eigendomsvoorbehoud of beslag.
14.2. Te leveren zaken en/of zaken waaraan diensten worden verricht zijn tot de voltooiing van de
(op)levering als bedoeld in artikel 5.7 c.q. artikel 10.5 van deze voorwaarden voor rekening en
risico van de Leverancier. De eigendom van de te leveren zaken gaat in alle gevallen over op RPP
zodra deze zaken zijn afgeleverd op de door RRP aangewezen plaats van bestemming.
14.3. Indien door RRP enige betaling wordt gedaan voor levering of oplevering gaat de eigendom van
de aan die betaling toe te rekenen zaken en/of reeds bij de Leverancier opgeleverde onderdelen
of materialen ten behoeve van die zaken op het moment van betaling over op RRP. De
Leverancier is verplicht de betreffende bij hem nog aanwezige zaken ten behoeve van RRP te
identificeren en identificeerbaar te houden. De Leverancier geldt voor de bij hem aanwezige zaken
van RRP als houder voor RRP.
15.

INTELLECTUELE IN INDUSTRIELE EIGENDOM

15.1. De Leverancier garandeert dat (het gebruik van) het geleverde geen inbreuk maakt op enig recht
van enig intellectuele of industriële eigendom. Hij zal RRP te dier zake vrijwaren tegen aanspraken
van derden en schaden en kosten van RRP voor zijn rekening nemen.
15.2. Tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen, berekeningen, werkwijze, gereedschappen
etcetera, die door RRP worden verstrekt of in opdracht van RRP of in verband daarmee door of
vanwege de Leverancier worden gemaakt en de intellectuele en industriële eigendomsrechten met
betrekking daartoe komen uitsluitend toe aan RRP die ook als maker en ontwerper zal worden
aangemerkt, alles ongeacht of een en ander separaat aan RRP in rekening wordt gebracht.
Leverancier zal de genoemde eigendomsrechten voor zover nodig en mogelijk aan RRP
overdragen en al datgene doen dat nodig of dienstig is om RRP gerechtigd te doen zijn als hier
bedoeld.
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16.

GEHEIMHOUDING

16.1. De Leverancier is gehouden alle van RRP afkomstige bedrijfs- en technische informatie en in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie
geheim te houden. De Leverancier zal dezelfde geheimhoudingsverplichting opleggen aan zijn
personeel en derden die kennis nemen van de vertrouwelijke informatie in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst en garandeert dat dat personeel en die derden de verplichtingen
terzake zullen naleven.
17.

WERKTERREIN

17.1. De Leverancier wordt geacht geheel op de hoogte te zijn van de situatie op het terrein waarop de
Leverancier werkzaamheden dient te verrichten en te beschikken over alle gegevens
dienaangaande welke benodigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
17.2. De Leverancier moet toestaan dat door RRP of derden op het werkterrein werkzaamheden worden
verricht ten behoeve van RRP en dient hiertoe alle en onbeperkte toegang en gelegenheid te
geven.
17.3. De Leverancier dient het werkterrein vrij te houden van afvalmateriaal en vuilnis en na oplevering
van het werk het werkterrein in een schone en ordelijke staat achter te laten.
17.4. RRP is niet gehouden het werkterrein, de zich op het werkterrein bevindende zaken welke ten
behoeve van RRP ingevolge de overeenkomst worden vervaardigd en aan RRP worden verkocht
en geleverd, alsmede hulpmateriaal en gereedschappen, te bewaken of te beschermen.
18.

ORDE, VEILIGHEID EN MILIEU

18.1. De Leverancier en zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden zijn gehouden van
overheidswege vastgestelde veiligheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen en zich overigens
te voegen naar de ter plaatse waar het werk wordt uitgevoerd geldende reglementen, instructies
en aanwijzingen met betrekking tot de orde, veiligheid, milieu en controle, waaronder begrepen (i)
de Gedragscode van RRP en (ii) RRP’s Algemene Voorschriften inzake Veiligheid, Gezondheid,
Welzijn en Milieu (beide gepubliceerd op de website van RRP www.rrpweb.nl). De kosten voor
maatregelen die de Leverancier in dit verband moet maken, komen voor rekening van de
Leverancier.
19.

GARANTIE

19.1. De Leverancier garandeert dat alle geleverde zaken en diensten van eerste klas ontwerp,
constructie, uitvoering, materiaal, samenstelling, kwaliteit en conform de eisen van goed en
deugdelijk werk zijn, in overeenstemming met tekeningen, overige gegevens en de door RRP
gehanteerde normen en specificaties, geschikt voor het beoogde gebruik, veilig en conform
eventuele overheidsvoorschriften, - normen en richtlijnen.
19.2. Met een garantietermijn in de overeenkomst wordt gedoeld op de termijn waarbinnen de
Leverancier verplicht is kosteloos voor herstel van tekortkomingen of herleving zorg te dragen,
ongeacht de oorzaak van de tekortkoming en onverminderd de aansprakelijkheid overigens van de
Leverancier ingevolge de overeenkomst.
19.3. Indien de overeenkomst geen garantietermijn vermeldt, bedraagt de garantietermijn 12 maanden
na de levering van zaken en 24 maanden na levering van diensten.
19.4. Indien geleverde zaken en/of diensten op grond van dit artikel worden hersteld of opnieuw worden
geleverd, zal de volledige garantietermijn vanaf herstel c.q. herlevering opnieuw gaan lopen.
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19.5. De Leverancier draagt (hierbij) alle rechten onder garanties verstrekt door fabrikanten of
leveranciers van de Leverancier over aan RRP. RRP geeft (hierbij) toestemming aan de
Leverancier om een beroep te doen op deze garantieverplichtingen, voor zover nodig om aan zijn
eigen verplichtingen op grond van dit artikel 19 te voldoen.
20.

AANSPRAKELIJKHEID

20.1. De Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten en schade, inclusief vorderingen van derden,
veroorzaakt door de Leverancier, diens personeel, de door hem ingeschakelde personen en
bedrijven en/of door enig gebrek in de geleverde goederen of diensten.
20.2. Onverminderd de uit 20.1 voortvloeiende aansprakelijkheid van de Leverancier, zijn de leverancier
en RRP niet aansprakelijk jegens elkaar voor gederfde winst, verlies van productie, verlies van
gebruik, inkomensverlies en omzetverlies veroorzaakt door bedrijfsstagnatie.
21.

OPSCHORTING/ONTBINDING/BEEINDIGING

21.1. RRP heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen (hierna: beëindigen) door
middel van een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien en zodra
de Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens RRP,
alsmede ingeval van surseance van betaling of faillissement van de Leverancier, beslag op (een
deel van) diens bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor de uitvoering van de
overeenkomst en stillegging of liquidatie van diens onderneming. Alsdan is RRP slechts gehouden
tot vergoeding aan de Leverancier van de pro rata prijs voor de reeds geleverde diensten of
zaken, doch alleen in zoverre geleverde diensten RRP ook werkelijk tot nut strekken en/of RRP
geleverde zaken wenst te behouden, een en ander onverminderd het recht van RRP op haar
krachtens artikel 20 van deze voorwaarden toekomende schadevergoeding.
21.2. Indien en zodra de Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting
jegens RRP is RRP naast de in het vorige lid genoemde bevoegdheid, gerechtigd om de
Leverancier te bevelen zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te staken, de Leverancier te
bevelen het werkterrein van RRP te ontruimen en te verlaten, alsmede zodanige maatregelen te
nemen, waaronder het inschakelen van een derde, voor rekening en risico van de Leverancier als
zij voor de vlotte totstandkoming van het werk dienstig oordeelt. In die gevallen zal een staat van
de voortgang van de reeds verrichte leveringen en prestaties, onder vermelding van de
hoeveelheden, hun (geschatte) waarde en een overzicht van de gebreken, door RRP in overleg
met de Leverancier worden opgemaakt. De Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten en
schade, die voor RRP het gevolg zijn van het nemen van deze maatregelen.
21.3. Van niet tijdige voldoening als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is tevens sprake indien
achterstand ontstaat op door RRP ontvangen of voorgeschreven planningen of onder de
omstandigheden het vermoeden redelijkerwijze gewettigd is, dat vertraging zal optreden in de
uitvoering van enige (deel)verplichting ingevolge de overeenkomst.
21.4. Ingeval RRP of de Leverancier door overmacht langer dan 60 (zestig) dagen verhinderd is de
overeenkomst na te komen, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een
schriftelijke verklaring te beëindigen tegen vergoeding van de pro rata prijs voor de reeds
geleverde diensten of zaken, doch alleen in zoverre geleverde diensten RRP ook werkelijk tot nut
strekken en/of RRP geleverde zaken wenst te behouden.
21.5. RRP heeft buiten de genoemde gevallen de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen door
middel van een schriftelijke verklaring tegen vergoeding van de pro rata prijs voor de aantoonbaar
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reeds geleverde diensten of zaken en indien de Leverancier aantoont daardoor schade en verlies
te hebben geleden vermeerderd met een opslag van maximaal 5 % van de resterende
overeengekomen prijs ter vergoeding van deze schade en verlies (gederfde winst daaronder
begrepen). Iedere aanspraak van een Leverancier op nadere aanvullende op vervangende
schadevergoeding is uitgesloten.
22.

VERZEKERINGEN

22.1. De Leverancier zal gedurende de looptijd van de overeenkomst adequate en voldoende
verzekeringsdekking verkrijgen en behouden, tegen het risico van de aansprakelijkheid in verband
met deze overeenkomst ten aanzien van de te produceren en te leveren goederen en de te
leveren diensten, inclusief, doch niet gelimiteerd tot: (i) een aansprakelijkheidsverzekering met een
minimum limiet van 5 miljoen euro per voorval voor aansprakelijkheid wegens overlijden of letsel,
schade aan zaken en vermogensschade; (ii) voor zover van toepassing op de uitvoering van de
dienstverlening, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum limiet van 5 miljoen
euro per voorval, en (iii) alle overige benodigde verzekeringen overeenkomstig de toepasselijke
wet- en regelgeving.
22.2. Tenzij anders is overeengekomen, zal RRP meeverzekerd zijn onder de verzekeringspolis van de
Leverancier. Ter discretie van RRP, en indien en voor zover RRP een dergelijke dekking
schriftelijk heeft bevestigd, zal RRP een (lange termijn) CAR verzekering (Constructie All
Riskverzekering) verkrijgen en behouden. Op verzoek van de Leverancier zal RRP een kopie van
de polis verstrekken aan de Leverancier.
22.3. De Leverancier zal RRP onverwijld bewijs van het bestaan van de verzekering overleggen. Op het
eerste verzoek van RRP zal de Leverancier schriftelijk bewijs dat de verzekeringspremies zijn
betaald door Leverancier overleggen.
23.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

23.1. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde
rechter te Rotterdam.
23.2. Alle relaties tussen RRP en de Leverancier, waaronder onder meer de overeenkomst, zijn
onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid voor het VN-verdrag inzake internationale
koopovereenkomsten van roerende zaken uit 1980 (ook wel aangeduid als Weens Koopverdrag)
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
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