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Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
AIV-Antea Group 2022: deze algemene inkoopvoorwaarden;
Informatiedragers:
papieren documenten en/of andere dragers van
informatie, waarop de Prestatie(s) van de Opdrachtnemer aan Antea Group ter beschikking worden
gesteld, dan wel de toegang via het internet tot een
digitale bewaarplek (bijvoorbeeld cloud of app);
Opdrachtnemer:
de contractuele wederpartij van Antea Group;
Antea Group:
Antea Nederland B.V., Antea Realisatie B.V.;
Overeenkomst(en):
de overeenkomst(en) tussen Antea Group en de
Opdrachtnemer tot het leveren van de Prestatie(s)
door of namens Opdrachtnemer;
Prestatie:
de door of namens de Opdrachtnemer op basis van
de Overeenkomst te verrichten leveringen van
producten en/of software en/of diensten en/of
uitvoering van werken;
Schriftelijk:
brief of e-mail.
Artikel 2. Toepasselijkheid van de AIV-Antea Group 2022
2.1

2.2
2.3

Op de Overeenkomst en alle rechtsverhoudingen - en het tot stand
komen daarvan - tussen Antea Group en Opdrachtnemer, waarbij
Opdrachtnemer een Prestatie levert aan Antea Group zijn uitsluitend
deze AIV-Antea Group 2022 van toepassing.
In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de AIV-Antea
Group 2022 prevaleert de Overeenkomst boven de AIV-Antea Group
2022.
Indien één of meerdere van de bedingen uit de AIV-Antea Group 2022
nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige artikelen
onverminderd van kracht. Partijen zullen over de nietige of
vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende
regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de
strekking van de voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

4.6

4.7

4.8

Artikel 5. Prestatie en oplevering
5.1
5.2

5.3

Artikel 3. Opdrachtverstrekking en wijzigingen
3.1
3.2

3.3

Een Overeenkomst komt tot stand zodra een Schriftelijke aanbieding
van de Opdrachtnemer door Antea Group Schriftelijk door een
daartoe bevoegde persoon is geaccepteerd.
Wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen aanvullend
werk en/of meerwerk en/of inkrimping van de opgedragen Prestatie,
komt tot stand zodra een daartoe bevoegde persoon van Antea
Group de wijziging Schriftelijk heeft bevestigd.
Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of
gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien. Als een partij van mening is dat
van meer- of minderwerk sprake is, dan zal zij daarvan zo spoedig
mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Opdrachtnemer
vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe Schriftelijke
opdracht van Antea Group heeft gekregen.

5.4

5.5

4.2
4.3
4.4

4.5

De overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast, in euro en exclusief
btw.
De voor de Prestatie overeengekomen prijzen en tarieven omvatten
alle door Opdrachtnemer te maken kosten voor een deugdelijke,
tijdige en gebruiksklare uitvoering en oplevering van de Prestatie.
Facturen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend en dienen te
worden gestuurd naar crediteuren@anteagroup.nl.
Facturering geschiedt volledig gespecificeerd volgens de
aanwijzingen van Antea Group en onder vermelding van het projectnummer van Antea Group, de naam van de contactpersoon/besteller
bij Antea Group en de in de Overeenkomst vermelde Antea Group
entiteit (Antea Nederland B.V. of Antea Realisatie B.V.).
Betaling van de prijs zal plaatsvinden als Opdrachtnemer aan al zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, binnen 60 dagen
na ontvangst van de volledig en juist gespecificeerde factuur, dan wel
binnen de wettelijk toegestane uiterste betalingstermijn indien op
Opdrachtnemer de bepalingen van artikel 6:119a lid 6 BW van
toepassing zijn. Opdrachtnemer stemt er mee in dat Antea Group een
door hem nader te bepalen gedeelte van de prijs op een door
Opdrachtnemer aan te wijzen G-rekening kan storten.

Opdrachtnemer is verplicht de Prestatie binnen de gestelde eisen en
termijn(en) volgens Incoterms 2020 DDP op de door Antea Group in
de Overeenkomst aangegeven locatie te leveren.
Zodra Opdrachtnemer weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat
hij zal tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, dient hij
Antea Group daarvan onmiddellijk Schriftelijk en onder opgave van
redenen in kennis te stellen.
Partijen treden onverwijld in overleg indien er sprake is van mogelijke
kosten- en/of tijdoverschrijdende omstandigheden als gevolg van
quarantaines en/of uitval ongeacht aard en omvang, die het gevolg
zijn van het van overheidswege opleggen van maatregelen bij
bijvoorbeeld het (voorkomen van het) uitbreken van een epidemie.
Voorgaande geldt slechts als deze situatie zich voordoet nadat de
opdracht is verleend. Opdrachtnemer is verplicht voor eigen rekening
die maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden
verwacht om de kostenverhogende effecten en tijdvertragende
consequenties te minimaliseren. Partijen bepalen vervolgens in
gezamenlijk overleg wat een redelijke verlenging voor de uitvoering
van de Prestatie is en een eventuele kostenvergoeding van de overige
kosten.
De eigendom van de Prestatie en Informatiedragers, fabricaten,
producten en leveringen gaat over op Antea Group op het moment
van levering of betaling daarvan door Antea Group, naargelang welke
eerder plaatsvindt.
Het risico van het geleverde gaat over op Antea Group op het moment
van oplevering van de Prestatie door Opdrachtnemer. Oplevering
vindt plaats na Schriftelijke acceptatie van het geleverde door Antea
Group.

Artikel 6. Verplichtingen van Opdrachtnemer
6.1

Artikel 4. Prijs, facturering en betaling
4.1

Facturen die meer dan zes maanden na voltooiing van de Prestatie
door Antea Group worden ontvangen, worden niet geaccepteerd.
Door verloop van die periode vervalt het recht van Opdrachtnemer
op betaling van die facturen.
Betaling houdt geen afstand van enig recht uit de Overeenkomst in.
Antea Group is bevoegd hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan
Opdrachtnemer verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen
Opdrachtnemer, of een aan Opdrachtnemer gelieerde vennootschap,
uit welke hoofde dan ook verschuldigd mocht zijn aan Antea Group.
Aan Opdrachtnemer komt geen opschortingsbevoegdheid toe. Antea
Group heeft het recht de betaling van een factuur of een deel daarvan
waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op te
schorten. Van deze bevoegdheid maakt Antea Group uitsluitend
gebruik indien redelijke twijfel bestaat over de juistheid van de
desbetreffende factuur en/of de geleverde Prestatie.

6.2

6.3

6.4

Opdrachtnemer dient specificaties, tekeningen en overige
documentatie die hij ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst van Antea Group heeft ontvangen, te controleren op
volledigheid en juistheid en Antea Group onmiddellijk Schriftelijk op
de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden en onvolledigheden,
bij gebreke waarvan Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de
gevolgen daarvan.
Indien Antea Group voor de uitvoering van de Overeenkomst aan
Opdrachtnemer hulpmaterialen en -materieel ter beschikking stelt,
zal Opdrachtnemer de eigendommen van Antea Group als zodanig
markeren. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan deze
eigendommen van Antea Group.
Opdrachtnemer dient te werken conform een deugdelijk
kwaliteitsmanagementsysteem en dient daarvan betrouwbare
registraties bij te houden en deze op eerste verzoek kosteloos te
overleggen aan Antea Group. Dit omvat onder meer registraties van
de wijze waarop aantoonbaar aan de eisen van de Overeenkomst
is/wordt voldaan.
Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de
Overeenkomst of de wet garandeert Opdrachtnemer gedurende de
in de Overeenkomst bepaalde periode, bij gebreke waarvan een
periode van vijf jaar geldt, dat de Prestatie inclusief de daarvoor
gebruikte zaken ten minste zijn:
a) van goede kwaliteit en zonder gebrek; en
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6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

6.10

6.11
6.12
6.13

6.14

6.15

b) in overeenstemming met hetgeen in de Overeenkomst (en de
daarbij behorende bescheiden) is bepaald en geschikt voor het
doel (fit for purpose) waarvoor de Prestatie bestemd is en
conform de eisen die daaraan in de Overeenkomst en door of
vanwege de overheid zijn gesteld; en
c) van deugdelijk materiaal en goede uitvoering zijn, uitgevoerd
door vakbekwame personen onder deskundige leiding en dat
deze niet vervaardigd zijn met behulp van kinderarbeid, zoals
gedefinieerd in de ILO-resolutie 182 en in alle opzichten
overeenkomstig de tekeningen en specificaties en, indien van
toepassing, ten minste gelijk zijn aan door Opdrachtnemer aan
Antea Group ter beschikking gestelde of getoonde monsters of
modellen.
Onverminderd overige aanspraken van Antea Group, zal
Opdrachtnemer alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken
voor eigen rekening op eerste aanzegging van en in overleg met Antea
Group zo spoedig mogelijk herstellen.
Indien Opdrachtnemer wordt aangemerkt als 'grondroerder' in de zin
van de ‘Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse
Netten’ en/of als 'toepasser' in de zin van het ‘Besluit Bodemkwaliteit’
dan dient Opdrachtnemer te beschikken over de voor de uitvoering
van het werk vereiste vergunningen en toestemmingen. KLICmeldingen etc. worden door Opdrachtnemer verzorgd.
Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van werkzaamheden die
kwalificeren als aanneming van werk, te voldoen aan hetgeen gesteld
is in de in de Veiligheidschecklist Aannemers (VCA). Het in te zetten
personeel dient aantoonbaar te beschikken over de vereiste
(veiligheids)opleidingen.
Opdrachtnemer is gehouden aanwijzingen van Antea Group op te
volgen. Dit laat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en het
bepaalde in artikel 3.3 van deze AIV-Antea Group 2022 onverlet.
Opdrachtnemer draagt door of namens hem voor de Prestatie ingezet
personeel, voor zover die bij Antea Group of zijn klanten worden
ingezet, op de door Antea Group aangegeven beveiligingsprocedures
en huisregels in acht te nemen.
Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Antea Group, van het door
of namens Opdrachtnemer voor de Prestatie ingezet personeel,
uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden,
verklaringen omtrent het gedrag (VOG) aan Antea Group of zijn
klanten overleggen.
Het is Opdrachtnemer zonder toestemming van Antea Group niet
toegestaan om over de (uitvoering van de) Prestatie rechtstreeks
contact te onderhouden met de opdrachtgever van Antea Group en
de overige partijen die verband houden met de uitvoering van de
Overeenkomst.
Opdrachtnemer verstrekt op eerste verzoek van Antea Group een
toereikende persoonlijke of zakelijke zekerheid voor de nakoming van
zijn verplichtingen.
Opdrachtnemer garandeert een goede en ondubbelzinnige rechtstitel
op de geleverde Prestatie. (De groep van) Opdrachtnemer zal geen
retentierecht vestigen of vorderen.
Het is Opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Antea Group niet toegestaan om de personen die
belast zijn met het uitvoeren van de Prestatie tijdelijk of definitief te
vervangen. Antea Group zal zijn toestemming niet op onredelijke
gronden weigeren en kan voorwaarden aan zijn toestemming
verbinden.
Als gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat
personeel van Opdrachtnemer of diens onderaannemers niet
functioneert in het belang van de goede uitvoering van de
Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden
niet kan voortzetten, dan heeft Antea Group het recht de
desbetreffende persoon door Opdrachtnemer te laten vervangen.
Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor
rekening van Opdrachtnemer.
Indien de Prestatie (mede) de levering van software of ICT-diensten
omvat zal Opdrachtnemer naast hetgeen uit de Overeenkomst en/of
deze AIV-Antea Group 2022 voortvloeit als onderdeel van de
Prestatie zorgdragen voor:
a) een eeuwigdurend en onherroepelijk gebruiksrecht ten behoeve
van Antea Group en derden, indien en voor zover de Prestatie
niet als maatwerk voor Antea Group wordt ontwikkeld;

b) implementatie, onderhoud, storingsopvolging en helpdeskondersteuning gedurende kantoortijden;
c) hoogwaardige beveiliging van de Prestatie en de ICT-omgeving
waarin deze functioneert;
d) interoperabiliteit van de Prestatie in de ICT-omgeving waarin
deze functioneert en een servicelevel van 99,8%
beschikbaarheid per jaar;
e) dagelijkse back-ups van de Prestatie indien de Prestatie niet op
de systemen van Antea Group is geïnstalleerd;
f) toegang voor Antea Group tot de gegevens en autorisaties m.b.t.
de Prestatie en de mogelijkheid om de van of namens Antea
Group in de Prestatie aanwezige gegevensbestanden en
datagegevens op eenvoudige wijze in een algemeen gebruikelijk
format te ontsluiten.
g) het bij beëindiging van de Overeenkomst geven van
redelijkerwijs benodigde medewerking aan het zonder
belemmeringen kunnen overgaan naar een nieuwe leverancier
door Antea Group;
h) het bij beëindiging van de Overeenkomst op eerste verzoek van
Antea Group, naar rato, tegen de in de Overeenkomst
opgenomen tarieven en condities tijdelijk voortzetten van de
Prestatie;
i) het op eerste verzoek van Antea Group meewerken aan een
(data) escrow of tripartiete overeenkomst met een derde partij
gericht op de continuïteit van de Prestatie.
Artikel 7. Inspecties en keuringen
7.1

7.2
7.3

7.4

Antea Group heeft het recht geleverde zaken of het resultaat van de
Prestatie te (laten) inspecteren of keuren. Opdrachtnemer staat toe
dat Antea Group en certificeringsinstanties audits mogen uitvoeren
op de werklocatie.
De kosten van inspectie of keuring door een eventuele derde partij
komen ten laste van Opdrachtnemer indien het geleverde of verrichte
wordt afgekeurd.
Als bij inspectie of keuring blijkt dat het geleverde of verrichte niet
voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen kan Antea Group
kiezen uit de volgende mogelijkheden:
a) Antea Group kan binnen een door hem te stellen redelijke
termijn verbetering of herstel verlangen zonder dat de
Opdrachtnemer aanspraak kan maken op aanvullende
vergoeding;
b) Antea Group kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
Schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, conform Artikel 12.
van deze AIV-Antea Group 2022. Daarnaast behoudt Antea
Group zich de overige rechten uit de Overeenkomst voor.
Aanwijzingen, instructies en het uitvoeren van inspecties door Antea
Group hebben niet tot gevolg dat verantwoordelijkheden van
Opdrachtnemer overgaan op Antea Group of anderszins gewijzigd
worden.

Artikel 8. Geheimhouding en communicatie
8.1

8.2

8.3

Opdrachtnemer, zijn werknemers en degenen die door de
Opdrachtnemer eventueel zijn ingehuurd, zijn verplicht tot volledige
geheimhouding ten aanzien van alle gegevens die hen uit hoofde van
de relatie met Antea Group ter kennis zijn gekomen.
Opdrachtnemer vrijwaart Antea Group tegen schade die Antea Group
lijdt door inbreuk op artikel 8.1. De verplichting tot geheimhouding
blijft ook na voltooiing of beëindiging van de Overeenkomst
onverminderd van kracht.
De verplichtingen genoemd in de voorgaande leden gelden niet voor
zover de betreffende informatie:
a) aantoonbaar reeds in het bezit was bij Opdrachtnemer of door
hem ingeschakelde derden op het moment dat die informatie
door Antea Group werd verstrekt;
b) van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid
niet het gevolg is van de niet-nakoming van de verplichting als
omschreven in dit artikel;
c) zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld door een
derde die het recht had die informatie te verstrekken;
d) met toestemming van Antea Group aan derden ter beschikking
wordt gesteld, al dan niet onder voorwaarden;
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8.4

e) op grond van een wettelijke verplichting dient te worden
verstrekt aan derden, dan wel openbaar dient te worden
gemaakt.
Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden maken in
publicaties of reclame-uitingen geen melding van de
opdrachtverlening en gebruiken Antea Group niet als referentie
zonder schriftelijke toestemming van Antea Group.

Artikel 9. Overdracht van rechten en verplichtingen
Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Antea Group kan
Opdrachtnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet
geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden. Voor het inschakelen van een
onderaannemer is voorafgaande Schriftelijke toestemming vereist van
Antea Group.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade ontstaan ten tijde of ten
gevolge van de uitvoering van de Prestatie.
10.2 Indien Antea Group zich genoodzaakt ziet de Prestatie van de
Opdrachtnemer - geheel of gedeeltelijk - zelf te verrichten, dan zal
Opdrachtnemer alle van belang zijnde en bij hem beschikbare en hem
toekomende gegevens onverwijld aan Antea Group "om niet" doen
toekomen. Vorenstaande laat onverlet het recht van Antea Group om
van de Opdrachtnemer vergoeding te vorderen van eventuele kosten,
schade en interesten verband houdend met de overname of herstel
van de Prestatie van de Opdrachtnemer.
10.3 Indien Opdrachtnemer zijn verplichting(en) niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en
heeft Antea Group het recht om voor rekening en risico van
Opdrachtnemer al hetgeen te (laten) doen om alsnog het
overeengekomen resultaat te bereiken. Antea Group heeft ditzelfde
recht als gezien zijn belangen redelijkerwijs niet van hem verlangd kan
worden af te wachten of de Opdrachtnemer alsnog in staat is al
hetgeen te (laten) doen om zijn verplichtingen na te komen.
10.4 Opdrachtnemer vrijwaart Antea Group tegen schades, boetes en
aanspraken van derden die verband houden met de Prestatie.
10.5 Antea Group en door of namens hem ingezet personeel is niet
aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtnemer of diens
medewerkers lijden in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst, behoudens in geval van opzet of grove schuld van
Antea Group of zijn personeel.
10.6 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan
personeel, ziekte van personeel, stakingen, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden
benodigde goederen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de
zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van door hem
ingeschakelde derden.
Artikel 11. Verzekeringen
11.1 Opdrachtnemer sluit voor zijn rekening en risico verzekeringen af
voor aansprakelijkheden die van toepassing zijn, waaronder ten
minste de volgende:
a) Bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van
€ 2.500.000,- per gebeurtenis en voorwaarden die minimaal
voldoen aan Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid
(NBA 2014) inclusief dekking voor beroepsaansprakelijkheid,
werkgeversaansprakelijkheid en milieuaantasting.
b) CAR-verzekering, indien de Prestatie aanneming van werk
betreft. Antea Group dient hierbij als medeverzekerde te zijn
opgenomen in de polis.
11.2 De verzekeringen van de Opdrachtnemer hebben een primaire
dekking. Wanneer een schade zowel te verhalen is onder de polis van
Opdrachtnemer als op een verzekering van Antea Group, gaat de
verzekering van Opdrachtnemer altijd voor.
11.3 Indien Opdrachtnemer zijn verzekeringsverplichting niet nakomt is
Antea Group gerechtigd, maar niet verplicht, bedoelde
aansprakelijkheid en zaken voor rekening van Opdrachtnemer te
verzekeren. Deze kosten mogen door Antea Group met de
betaalverplichting jegens Opdrachtnemer worden verrekend.
11.4 Wijzigingen van de verzekeringen van Opdrachtnemer en wijzigingen
in de voorwaarden met een verslechtering van de dekking tot gevolg

alsmede beëindiging, moeten onmiddellijk en Schriftelijk door
Opdrachtnemer worden gemeld aan Antea Group.
11.5 Binnen 14 dagen na ondertekening van de Overeenkomst zal
Opdrachtnemer de polis en een verklaring van zijn
assurantiemakelaar of verzekeraar aan Antea Group toezenden
waaruit blijkt dat zijn verzekeringen voldoen aan het gestelde in de
Overeenkomst en in dit verzekeringsartikel en dat de premie is
voldaan. Als de verklaring niet of te laat ter beschikking wordt gesteld
zal de betalingsverplichting van Antea Group aan Opdrachtnemer
worden opgeschort. Ook ontstaat daardoor voor Antea Group het
recht de betreffende verzekering(en) voor rekening van
Opdrachtnemer af te sluiten.
11.6 Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen
van verzekeringspenningen, als bedoeld in artikel 11.1 en voor zover
betrekking hebbende op schade waarvoor de Opdrachtnemer op
grond van deze Overeenkomst jegens Antea Group aansprakelijk is.
Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van Overeenkomst
12.1 Als, door welke oorzaak dan ook, de voortgang van de Prestatie door
of voor risico van Antea Group wordt vertraagd of stilgelegd, dan kan
geen aanspraak worden gemaakt op gederfde inkomsten of
vertragingsschade.
12.2 Antea Group kan, om welke reden dan ook, te allen tijde de
Overeenkomst Schriftelijk opzeggen. Tussen Antea Group en
Opdrachtnemer zal alsdan afrekening plaatsvinden op basis van de
door Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige
opdracht verrichte werkzaamheden en in redelijkheid gemaakte
kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid
voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. Antea Group
hoeft Opdrachtnemer op generlei wijze anderszins schadeloos te
stellen voor de gevolgen van de opzegging van de Overeenkomst.
12.3 Antea Group kan de Overeenkomst Schriftelijk ontbinden, indien;
a) Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt
of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b) Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard;
c) De onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd of
overgenomen;
d) Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, of op een aanmerkelijk
deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd;
e) Opdrachtnemer een fusie of splitsing aangaat of wordt
ontbonden;
f) Opdrachtnemer een of meer medewerkers van Antea Group een
oneigenlijk op geld waardeerbaar voordeel gunt of heeft gegund;
g) Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen;
h) Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden
geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen
komen.
12.4 Voor de beëindiging van de Overeenkomst als weergegeven in dit
artikel is geen rechterlijke tussenkomst of nadere ingebrekestelling
vereist. De beëindiging van de Overeenkomst geeft de
Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding in enige vorm of
hoe dan ook genaamd. Zijn door Antea Group vooruitbetalingen
gedaan dan dienen deze onmiddellijk aan Antea Group te worden
teruggestort als ware deze onverschuldigd betaald. Opdrachtnemer
kan geen beroep op verrekening doen.
Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten
13.1 Alle intellectuele (eigendoms)rechten en alle soortgelijke rechten ter
bescherming van informatie die kunnen of zullen worden
uitgeoefend, zowel ten behoeve van gebruik als ten behoeve van
exploitatie door Antea Group en/of van alle door Opdrachtnemer op
grond van de Overeenkomst geleverde Prestaties, berusten bij Antea
Group.
13.2 De rechten van Opdrachtnemer worden op grond van deze
bepalingen door Opdrachtnemer aan Antea Group overgedragen,
welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door
Antea Group wordt aanvaard. Voor zover de resultaten van de
verrichte Prestatie (mede) tot stand komen met gebruikmaking van
reeds bestaande, niet aan Antea Group toekomende intellectuele
eigendomsrechten en deze rechten nodig zijn voor het gebruik van de
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13.3

13.4

13.5
13.6

13.7

13.8

Prestatie door Antea Group of derden, verleent Opdrachtnemer aan
Antea Group als onderdeel van de Prestatie een niet-exclusief en niet
opzegbaar, sublicentieerbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur.
Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het
verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.
Ingeval van een opdracht tot het realiseren van maatwerksoftware, is
Antea Group de rechthebbende op de intellectuele
(eigendoms)rechten die samenhangen met en voortvloeien uit de
Prestatie.
Voor zover voor de overdracht van de rechten zoals genoemd onder
lid 1 t/m 3 hierboven een nadere akte zou zijn vereist, machtigt
Opdrachtnemer Antea Group onherroepelijk om een zodanige akte
op te maken en namens Opdrachtnemer te ondertekenen,
onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste
verzoek van Antea Group aan de overdracht van zodanige rechten zijn
medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen
stellen.
Opdrachtnemer machtigt Antea Group hierdoor onherroepelijk om
de overdracht van deze intellectuele (eigendoms)rechten in de
desbetreffende registers te doen inschrijven.
Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Antea Group van alle
eventueel
aan
hem
toekomende
zogenaamde
persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving
zodanige afstand toelaat. De Opdrachtnemer doet, hiertoe
gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel,
afstand jegens Antea Group van alle eventueel aan deze
personeelsleden toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten,
in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.
Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat over de
eigendom van Informatiedragers, respectievelijk de intellectuele
(eigendoms)rechten daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die
eigendom bij Antea Group berust tot tegenbewijs, te leveren door de
Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer vrijwaart Antea Group voor aanspraken van derden
ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten
van derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis,
zogenaamde persoonlijkheidsrechten, alsmede aanspraken met
betrekking tot knowhow, ongeoorloofde mededinging en dergelijke
daaronder begrepen. Opdrachtnemer treft op zijn kosten alle
maatregelen, die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en
tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als
gevolg van bedoelde inbreuken. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor
alle kosten in verband met (verweer tegen) een aanspraak van derden
ter zake intellectueel eigendom.

Artikel 14. Wet- en regelgeving
14.1 Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de werkzaamheden
aan de geldende wet- en regelgeving, zoals WAS, WKA, Wav, AVG,
Waadi, WIBON, Wm, Wbb, Arbowet en de van toepassing zijnde CAO.
14.2 Alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering
van de opdracht worden door de Opdrachtnemer op inzichtelijke en
toegankelijke wijze vastgelegd. Opdrachtnemer verschaft
desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits
en loonvalidaties. Ook verschaft hij desgevraagd aan Antea Group
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Antea
Group dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid in het
kader van de Overeenkomst.
14.3 Opdrachtnemer legt de in dit artikel genoemde verplichtingen
onverkort op aan zijn onderaannemers en andere partijen die hij
inschakelt voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bovendien zal
Opdrachtnemer bedingen dat deze verplichtingen vervolgens worden
opgenomen in contracten die deze partijen aangaan ten behoeve van
de uitvoering van de desbetreffende opdracht.
14.4 De Opdrachtnemer is verplicht, ten behoeve van de controle en
registratie van Nederlandse en buitenlandse werknemers welke
tewerkgesteld zullen worden ten behoeve van de Prestatie
(werknemers van onderaannemers daaronder begrepen), om voor
aanvang van de werkzaamheden de conform de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) vereiste originele documenten aan Antea
Group te overleggen.

Artikel 15. Verwerken van persoonsgegevens
15.1 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat persoonsgegevens van zowel
werknemers van Antea Group als van klanten van Antea Group als van
derden, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)
en
de
Uitvoeringswet
Algemene
verordening
gegevensbescherming (UAVG) verwerkt worden. Gebruik van deze
gegevens is uitsluitend toegestaan voor het leveren van de Prestatie.
Persoonsgegevens mogen door of namens de Opdrachtnemer niet
langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de
Prestatie.
15.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens
(zoals gedefinieerd in de AVG) worden verwerkt, zullen Antea Group
en Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst sluiten waarin de
rechten en verplichtingen over en weer zijn vastgelegd.
Artikel 16. Duurzaamheid, Veiligheid, Milieu, Business principles en
belangenverstrengeling
16.1 Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van Antea Group, kosteloos,
specifieke emissiegegevens om aan de verplichtingen in het kader van
de CO2-Prestatieladder te kunnen voldoen.
16.2 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid
van zijn personeel en het personeel van door hem ingeschakelde
derden. Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van Antea Group
gegevens over het aantal arbeidsongevallen.
16.3 Opdrachtnemer heeft kennisgenomen van de bedrijfscode van Antea
Group en de MVO-beleidsverklaring en conformeert zich aan de
naleving van de daarin opgenomen principes en uitgangspunten. De
bedrijfscode en de MVO-beleidsverklaring zijn op verzoek
verkrijgbaar bij Antea Group en te raadplegen op de website.
16.4 Opdrachtnemer zal zonder voorafgaande toestemming van Antea
Group geen personeel van Antea Group overnemen, hen daartoe
benaderen of bewegen op straffe van een onmiddellijk opeisbare
boete van € 50.000,-.
16.5 Opdrachtnemer zal aan Antea Group, zijn opdrachtgever(s) noch aan
derden aanbieden, noch van derden vragen, accepteren of toegezegd
krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking,
beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd
kan worden als een onwettige praktijk.
16.6 Opdrachtnemer garandeert dat de Overeenkomst of de Prestatie
voor Antea Group niet tot gevolg heeft dat er jegens Antea Group's
klanten of derden sprake is van voorkennis of belangenverstrengeling, bijvoorbeeld bij aanbestedingen. Opdrachtnemer
informeert Antea Group voorafgaand aan het sluiten van de
Overeenkomst Schriftelijk over (potentiële) conflicterende
activiteiten van Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden.
Artikel 17. Voortdurende verplichtingen
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de
Overeenkomst voort te duren, behouden hun werking. Tot deze
verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van
intellectuele
(eigendoms)rechten,
geheimhouding,
cessie
van
verzekeringspenningen, aansprakelijkheid, garanties, domiciliekeuze en
toepasselijk recht.
Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is
Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van
toepassing.
18.2 Geschillen worden, naar keuze van Antea Group, voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam of aan de Raad van Arbitrage voor
de Bouw.
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