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AWVODI-2010

ALGEMENE WATERSCHAPSVOORWAARDEN VOOR
HET VERSTREKKEN VAN OPDRACHTEN TOT HET
VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2010 (AWVODI-2010)

IALGEMEEN
1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende
definities met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze
begrippen wordt verstaan:
1.1 Artikel: een artikel van deze Voorwaarden.
1.2 Beroepsfouten: tekorlkomingen, zoals vergissingen,
onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste
adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige
Opdrachlnemer onder de gegeven omslandigheden met
inachtneming van normale oplettendheid en bij een
normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening,
behoortte vermijden.
1.3 Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dal na
parafering door beide Partijen deel uitmaakt van de
Overeenkomst.
1.4 Dag: Kalenderdag
1.5 Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de
Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te
verrichten werkzaamheden.
1.6 Opdrachtgever: het waterschap.
1.7 Opdrachtnemer: de wederpartij van de Opdrachtgever.
1.8 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen
de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.9 Partij(en): Opdrachtgever en Opdrachtnemer
afzonderlijk of gezamenlijk, afhankelijk van de context.
1.10 Personeel van Opdrachtgever: het door
Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst ter
beschikking te steilen personeel.
1.11 Personeel van Opdrachtnemer: de door
Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst
in te schakelen personeelsleden of hulppersonen, die
krachtens de Overeenkomst onder zijn
verantwoordelijkheid zullen werken.
1.12 Voorwaarden: deze Algemene
Walerschapvoorwaarden voor het verstrekken van
opdrachten tot het verrichten van diensten 2010"
(AWVODI-2010) die van toepassing zijn op, en deel
uitmaken van, de Overeenkomst.
1.13 Werkdag: kalenderdagen, behoudens weekenden en
algemeen erkende feestdagen in de zin van Artikel 3,
eerste en tweede lid, van de Algemene Termijnenwet,
waarop de overeengekomen Diensten worden verricht.
2. Toepassing
2.1 Wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst of
afwijkingen van (onderdelen van) de Voorwaarden zijn
slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk
tussen Partijen zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele door de
Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 In geval van strijd tussen de Nederlandse tekst van
deze Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert
steeds de Nederlandse tekst.
2.4 Alle in het kader van de Overeenkomst door Partijen
overte leggen bescheiden dienen te zijn gesteld in de
Nederlandse taal.

4. Acceptatie en toetsing
4.1 Indien Opdrachtgever de resultaten van de
dienstverlening ais onvoldoende beoordeelt, worden de
resultaten van de Diensten niet geaccepteerd. In dat geval
is hoofdstuk V van toepassing.
4.2 Opdrachtgever kan de resultaten van de geleverde
Diensten laten toetsen. Hij wijst daartoe een of meer
functionarissen aan die bevoegd zijn voor hem de toetsing
uit te voeren.
5. Vervanging personen die belast zijn met de
uitvoering van
de Diensten
5.1 Vervanging van personen die zijn belast met de
uitvoering van de Diensten, kan door Opdrachtnemer
slechts bij uilzondering plaatsvinden.
5.2 Opdrachtnemer kan personen die zijn belast met de
uitvoering van de Diensten niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever tijdelijk of
definilief vervangen. Opdrachtgever weigert zijn
toestemming niet op onredelijke gronden en kan aan deze
toestemming voorwaarden verbinden. De voor de
oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij
vervanging niet worden verhoogd.
5.3 Indien Opdrachtgever vervanging verlangt van
personen die zijn belast met de uitvoering van de
Diensten, omdat hij meent dat dit in het belang van een
goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk
is, geeft Opdrachtnemer hieraan gevolg. Daarbij wordt een
larief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief
dat voor de persoon die wordt vervangen in de
Overeenkomst is vastgelegd.
5.4 Bij vervanging van personen die belast zijn m e t d e
uitvoering van de Overeenkomst, stell Opdrachtnemer
personen beschikbaar die qua deskundigheid, opleiding en
ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen
personen.
6. Gebruik van zaken van Opdrachtgever en Diensten
van derden
6.1 Bij het verrichten van de Diensten kan Opdrachtnemer
gebruik maken van zaken die eigendom zijn van
Opdrachtgever, en die voor dat doel aan Opdrachtnemer
in bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen kunnen
voorwaarden worden verbonden.
6.2. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt
Opdrachtnemer slechts na schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever gebruik van de Diensten van derden.
Opdrachtgever onthoudt deze toestemming niet op
onredelijke gronden. Aan de toestemming kan hij
voorwaarden verbinden. De door Opdrachtgever verleende
toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming
van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende
verplichtingen en de krachtens de belasling- en
socialeverzekeringswetgeving op hem als werkgever
rustende verplichtingen.
6.3 Zolang de Opdrachtnemer zaken van Opdrachtgever
onder zich houdt, is het risico van beschadiging,
tenietgaan of diefstal voor rekening van de Opdrachlnemer
6.4 Zolang de Opdrachtnemer de zaken van
Opdrachtgever onder zich houdt, is hij gehouden de
belreffende zaken op te slaan als herkenbaar eigendom
van Opdrachtgever.

II UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3. Garanties van de Opdrachtnemer
3.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens
hem te verrichten Diensten voldoen aan de in de
Overeenkomst vastgelegde eisen.
3.2 Opdrachlnemer garandeert dat de door of namens
hem te verrichten Diensten op vakbekwame wijze worden
uitgevoerd.
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Ill VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN EN
BEGELEIDING
7. Voortgangsrapportage
Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de
werkzaamheden aan Opdrachtgever zo vaak en op de
wijze als in de Overeenkomst is bepaald dan wel
Opdrachtgever nodig achl.

Algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor diensten
AWVODI-2010

IV FINANCIELE BEPALINGEN
8. Contactpersonen
Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de
con laden over de uitvoering van de Overeenkomst
onderhoudl. Partijen informeren elkaar schriflelijk over
degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen.
9. Wijze van kennis geven
9.1 Kennisgevingen van Partijen op grond van de
Overeenkomst of de Voorwaarden worden schriflelijk
gedaan,
9.2 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken
hebben geen rechlskrachl, tenzij deze schriftelijk zijn
bevesligd.
10. Geheimhouding
10.1 Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclameuitingen geen melding van de opdrachtverlening en
gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie
dan na toestemming van Opdrachtgever, welke
toestemming door de Opdrachtgever niet op onredelijke
gronden zal worden onthouden.
10.2 Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering
van de Overeenkomst ter kennis koml en waarvan hij het
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan
vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve
voor zover enig wettelijk voorschrift of een uilspraak van
de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht.
10.3 Opdrachtnemer verplicht zijn Personeel deze
geheimhoudingsverplichting na te ieven.
10.4 Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat
Personeel van Opdrachtnemer dat betrokken is bij de
uitvoering van werkzaamheden in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze bij
Opdrachtgever worden verricht, de door Opdrachtgever
aangegeven privacyregels in acht neemt.
10.5 Beide Partijen geven geen persberichten uit en doen
geen andere openbare mededelingen met betrekking tot
de onderhavige opdrachl dan na voorafgaande
toestemming van de andere Partij. Toestemming is niet
nodig, indien de verstrekking van informatie berust op een
wettelijke verplichting.
10.6 Opdrachtnemer slelt alle gegevens (schriftelijke
stukken, computerbeslanden, etc.) die hij in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft,
binnen 10 Werkdagen na beeindiging van de
desbetreffende werkzaamheden aan Opdrachtgever ter
beschikking.
10.7 Opdrachtgever kan de Overeenkomst ontbinden of bij
de een boete stellen op het schenden van de
geheimhouding. Betaling van die onmiddellijk opeisbare
boete laat de gehoudenheid van de Opdrachtnemer om de
schade die het gevolg is van de schending le vergoeden,
onverlet.
11. Beveiliging
11.1 Opdrachtnemer draagt zijn Personeel dat betrokken
is bij de uitvoering van de werkzaamheden voor zover die
bij Opdrachtgever worden verricht, op de door
Opdrachtgever aangegeven beveiligingsprocedures en
huisregels in acht te nemen. Opdrachtgever informeert
Opdrachtnemer tijdig over deze procedures en regels.
11.2 Opdrachtgever kan vorderen dat van Personeel van
Opdrachtnemer minimaal drie Werkdagen voor aanvang
van de werkzaamheden bij Opdrachtgever verklaringen
omtrent het gedrag worden overgelegd.
11.3 Opdrachtgever kan Personeel van Opdrachtnemer
onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek,
overeenkomslig de bij Opdrachtgever gebruikelijke regels.
Opdrachtnemer verleent aan dit onderzoek zijn volledige
medewerking. Opdrachtgever kan op grond van de
uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet
van het betrokken personeelslid bij de uitvoering van de
Overeenkomst zonder opgave van redenen weigeren.
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Prijzen en tarieven
12.1 Opdrachtgever vergoedt geen kosten voor het
uitbrengen van offertes.
12.2 Alle overeengekomen prijzen en tarieven zijn gesteld
in euro en zijn exclusief omzetbelasting.
12.3 Opdrachtgever z a l aan Opdrachtnemer de werkelijk
door hem gemaakte k o s t e n en uren vergoeden, tenzij in de
Overeenkomst een v a s t e prijs is overeengekomen.
13 Meer/Minderwerk
13.1 Indien door aanvullende wensen of gewijzigde
inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de voor
de te verrichlen prestaties van belang zijnde wettelijke
voorschriften, de prestaties die Opdrachtnemer op grond
van de Overeenkomst m o e l verrichten, aantoonbaar
worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van
meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt. Tot
meerwerk worden niet gerekend aanvullende
werkzaamheden of gewijzigde inzichten die
Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had
behoren te voorzien. Indien een Partij meenl dat van
meerwerk sprake is, z a l zij daarvan zo spoedig mogelijk
mededeling doen aan d e andere Partij.
13.2 Opdrachtnemer v a n g t niet aan met meerwerk
alvorens hij daartoe schriftelijke opdracht van
Opdrachtgever heeft gekregen. Opdrachtnemer brengtter
verkrijging van een opdracht een schriftelijke offerte uit met
betrekking tot de omvang van het verwachte meerwerk en
de daaraan verbonden lijdsduur en kosten. Ter zake van
het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden de
bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven
en eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere
schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd.
Opdrachtnemer kan bij het uitbrengen van een offerte
geen nadere dan wel zwaardere voorwaarden stellen, dan
die waarmee Opdrachtgever inslemt.
13.3 Opdrachtnemer zal een opdracht tot meerwerk tot
een maximum van 1 5 % van de oorspronkelijke opdracht
aanvaarden en uitvoeren. Een dergelijke opdracht tot
meerwerk wordt uitgevoerd onder de bepalingen van de
Overeenkomst.
13.4 Indien door gewijzigde inzichten van Opdrachtgever
of door wijziging van d e voor de te verrichten prestaties
van belang zijnde wettelijke voorschriften de prestaties die
Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet
verrichten. aantoonbaar worden verlicht dan wel
verminderd, is sprake van minderwerk, dat voor
verrekening in aanmerking komt. Indien een Partij meent
dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig
mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere Partij.
Indien een vaste prijs is overeengekomen bepalen Partijen
in onderling overleg het bedrag van het minderwerk dat
met de te betalen prijs zal worden verrekend.
14. Facturering
14.1 Het recht op betaling ontstaat na acceptalie door
Opdrachtgever van d e resultaten van de verrichte
Diensten. Indien geen acceptalie is verzonden binnen 30
Dagen na de uitvoering van de Diensten, worden deze
geacht geaccepteerd te zijn. Opdrachtnemer factureert
binnen 30 Dagen na acceptatie.
14.2 Opdrachtnemer zendt de factuur toe aan
Opdrachtgever onder vermelding van datum en nummer
van de Overeenkomst, van het BTW-bedrag en, indien van
toepassing op grond van lid 1, onder overlegging van een
afschrift van de kennisgeving van acceptalie, alsmede
andere door Opdrachtgever verlangde gegevens.
14.3 Indien is overeengekomen dat betaling volgens
nacalculatie plaatsvindl, zal Opdrachtnemer de factuur
specificeren en in door Opdrachtgever evenlueel nader
aangegeven vorm factureren. In de factuur doet
Opdrachtnemer opgave van het aantal en de data van de
werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, waarbij
Opdrachtnemer een korle omschrijving van de verrichte

