A LGEMEN E V E RKO O P- E N LE V E RIN GSV O O RW A A RDE N V A N :
 De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie ,
gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, die haar rechtspersoonlijkheid ontleend aan de We t
Gemeenschappelijke Regelingen; werkend onder handelsnaam AM match, gevestigd te Hoofddorp, gemeente
Haarlemmermeer, ingeschereven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34328759;
en
 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AM WERK BV”, gevestigd te Hoofddorp, gemeente
Haarlemmermeer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34098490;
en
 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AM WERK REÏNTEGRATIE BV”, werkend onder
handelsnaam AM perspectief, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34217531.
Hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen: AM match.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder de
bovengenoemde Handelsregister inschrijvingsnummers alsmede onder nummer NI 0000299699.

A LGE ME E N D E E L
ARTIKEL 1

TOEPASSELIJKHEID

a. Deze Algemene Verkoop- en
leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
door AM match gedane offertes en gesloten
overeenkomsten betreffende verkoop en/of levering.
b. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen, ook
in door de wederpartij toepasselijk verklaarde
Algemene Voorwaarden, zijn slechts bindend
voorzover dat voor iedere overeenkomst
uitdrukkelijk schriftelijk door AM match is bevestigd.
c. AM match hanteert voor haar
bedrijven/bedrijfsacti vitei ten de in de betreffende
branche gehanteerde en hier vermelde
standaardvoorwaarden, met dien verstande dat de
artikelen 8 en 14 van de Algemene Verkoop- en
leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk van toepassing
zijn, ook bij eventuele strijdigheid met de
standaardvoorwaarden.
ARTIKEL 2

OFFERTES

a. Alle door AM match gedane aanbiedingen, in
welke vorm dan ook, geschieden onder het
voorbehoud van nadere acceptatie als omschreven
in artikel 3.
b. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen,
tekeningen, prijslijsten, catalogi, maat- en
gewichtsopgaven en overige gegevens zijn zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ze zijn enkel
bindend indien AM match dit uitdrukkelijk schriftelijk
bevestigt.
c. AM match is niet aansprakelijk voor fouten en
afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen en maat- en

gewichtsopgaven, voorkomende in prijscouranten en
aanbiedingen.
d. Indien een opdracht na een gedane aanbieding
niet aan AM match wordt verstrekt, dient de
complete aanbieding, inclusief ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen en alle andere gegevens
onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen, door de
wederpartij aan AM match te worden geretourneerd.
Gebruik van deze gegevens door de wederpartij is
niet toegestaan. Indien dit is overeengekomen is
AM match gerechtigd de tot dan toe gemaakte
kosten in rekening te brengen.
ARTIKEL 3

OVEREENKOMSTEN

a. Behoudens het hierna gestelde komt een
overeenkomst met AM match eerst dan tot stand,
nadat AM match een opdracht schriftelijk heeft
aanvaard dan wel bevestigd.
b. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard
en/of omvang geen offerte dan wel
opdrachtbevestiging vereist is, wordt de factuur
tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.
c. De opdrachtbevestiging (dan wel factuur ex sub b)
wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer
te geven.
d. (Mondelinge) afspraken/toezeggingen, door of
namens AM match gedaan door personeel,
verkopers, vertegenwoordigers, en andere
tussenpersonen, alsmede eventueel later gemaakte
aanvullende afspraken of wijzigingen, binden
AM match slechts indien deze door haar
schriftelijk zijn bevestigd.
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e. Overeenkomsten worden door AM match
aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat
de wederpartij (naar oordeel van AM match)
voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de
geldelijke nakoming van de overeenkomst.

het gedeelten betreft die op het tijdstip van ingaan
van de verhoging van één of meer kostenfactoren
nog niet afgeleverd of uitgevoerd waren.

f. AM match is bevoegd om, indien dit
noodzakelijk/wenselijk wordt geacht, voor de uitvoering
van de overeenkomst derden in te schakelen. Indien
mogelijk en noodzakelijk zal AM match hierover met de
wederpartij overleggen. De kosten zullen aan de
wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte
prijsopgaven.

a. In offertes vermelde levertijden zijn geldig tot 14
dagen na offertedatum, tenzij in de offerte
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4

TEKENINGEN EN MATERIALEN

a. Tekeningen, fabricagemethoden en bescheiden,
op de opdracht dan wel aanbieding betrekking
hebbende, blijven eigendom van AM match en
mogen op geen enkele wijze gedupliceerd,
vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter
inzage of beschikking gesteld worden.
ARTIKEL 5

PRIJZEN

a. In offertes vermelde prijzen hebben een
geldigheidstermijn van 14 dagen na offertedatum,
tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn
de prijzen:
- gebaseerd op bij ten tijde van de
opdrachtbevestiging bekend zijnde feitelijke
gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van
de opdracht;
- gebaseerd op de hoogte van inkoopprijzen,
valutakoersen, lonen, loonkosten, sociale lasten en
overheidslasten, verpakkingskosten en overige
kosten ten tijde van de opdrachtbevestiging;
- gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of
opslagplaats;
- exclusief BTW, invoerrechten en overige
belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en
verzekering;
- exclusief emballage;
- vermeld in euro’s.
c. In geval van verhoging van één of meer van de in dit
artikel onder sub b genoemde kostprijsfactoren is
AM match gerechtigd om de opdrachtprijs
dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met
inachtneming van de eventueel geldende wettelijke
voorschriften.
d. Sub c is van overeenkomstige toepassing op
overeenkomsten die door AM match in gedeelten
worden afgeleverd dan wel uitgevoerd, voor zover

ARTIKEL 6

LEVERING

b. Opgegeven levertijden zijn nimmer te
beschouwen als een fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niettijdige levering dient AM match derhalve in gebreke
te worden gesteld.
c. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop
goederen het fabrieksgebouw dan wel magazijn van
AM match verlaten of het moment van mededeling
van het gereedliggen van de goederen tot levering
aan de wederpartij.
d. Het vervoer van goederen komt onder alle
omstandigheden voor rekening en risico van de
wederpartij, ook wanneer het francozendingen of
retourzendingen betreft.
e. Indien het gerede product niet onmiddellijk door
de wederpartij kan worden afgenomen, is AM match
gerechtigd deze goederen voor rekening en risico
van de wederpartij op te slaan en betaling te
verlangen als had de levering plaatsgevonden.
f. AM match is gehouden tot levering van de
overeengekomen aantallen, met dien verstande dat
zowel positieve als negatieve geringe afwijkingen tot
5% zijn toegestaan. Deze afwijkingen worden geacht
deel uit te maken van de overeenkomst.
g. De wederpartij is verplicht het geleverde en de
bijbehorende verpakking terstond bij de levering dan
wel mededeling van gereedliggen op eventuele
tekorten of beschadigingen te (laten) controleren. De
wederpartij is verplicht AM match onverwijld van
eventuele gebreken in kennis te stellen.
h. Alle niet-eenmalig te gebruiken emballage dient
binnen de daarvoor op de factuur gestelde termijn
compleet en in goede staat vrachtvrij aan AM match
te worden geretourneerd. Bij niet-tijdige retournering
zullen de emballagekosten in rekening worden
gebracht.
i. AM match is gerechtigd om te leveren in
deelleveranties, welke afzonderlijk kunnen worden
gefactureerd.
De wederpartij is verplicht deze te betalen
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.
j. Betreft een overeenkomst de
bewerking/verwerking van materialen die
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vermelde datum is bepalend voor het vaststellen van
de betaaldatum.
beschikbaar zijn gesteld door de wederpartij, dan is
AM match gerechtigd de restanten, althans wat
AM match redelijkerwijze als zodanig kan
aanmerken, af te voeren dan wel te vernietigen.
Indien daaraan kosten zijn verbonden komen deze
voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 7
VERZEKERING EN
AANSPRAKEL IJKHEID
a. Alle goederen, machines, materialen,
halffabricaten en gerede producten die eigendom
zijn van de wederpartij dan wel van derden die deze
op verzoek van de wederpartij hebben aangevoerd,
zijn gedurende de periode dat zij zich onder
AM match bevinden niet door AM match verzekerd.
De wederpartij is verplicht deze goederen te
verzekeren en verzekerd te houden zolang zij onder
AM match rusten.
b. De wederpartij draagt het risico voor goederen,
machines, materialen, halffabricaten en gerede
producten die ter uitvoering van de overeenkomst
door de wederpartij dan wel door derden op verzoek
van de wederpartij aan AM match ter beschikking
worden gesteld. De wederpartij is aansprakelijk voor
schade die ontstaat door het gebruik van deze
goederen en vrijwaart AM match voor eventuele
aanspraken van derden, waaronder personeel van
AM match.
c. AM match is niet aansprakelijk voor schade aan
derden die is veroorzaakt door schending van
octrooien, auteursrechten of andere intellecuele
eigendomsrechten, door gebruikmaking van
tekeningen, materialen en onderdelen, dan wel
toepassing van werkwijzen, die aan AM match door
of namens de wederpartij zijn verstrekt of
voorgeschreven. De wederpartij is gehouden
AM match hiervoor te vrijwaren.
d. Het maximale bedrag tot vergoeding waarvan
AM match kan worden aangesproken op grond van
zowel contractuele als buitencontractuele
aansprakelijkheid voor schade, bedraagt niet meer
dan het bedrag waarvoor de opdracht is of zou
worden uitgevoerd, behoudens in geval van opzet of
grove nalatigheid van AM match of haar leidinggevende
ondergeschikten.
ARTIKEL 8

BETALINGEN

a. De wederpartij dient de facturen van AM match
binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen
door storting dan wel overmaking op een door
AM match aangewezen bank- of girorekening,
zonder toepassing van enige verrekening of aftrek.
De op bank- of giroafschriften van AM match

b. Bij overschrijding van de onder sub a vermelde
termijn is de wederpartij vanaf de dag dat die termijn
verlopen is zonder nadere aankondiging de
wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW
verschuldigd over het openstaande bedrag.
c. Alle op de invordering van het verschuldigde
bedrag vallende buitengerechtelijke kosten, ook die
van rechtskundige bijstand, komen ten laste van de
wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten
zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag,
met een minimum van €125.
d. Door de wederpartij gedane betalingen strekken
allereerst ter voldoening van de aan AM match
verschuldigde interest en door AM match gemaakte
(invorderings)kosten. Daarna vindt verrekening
plaats met de (oudste) openstaande facturen.
e. AM match is ten allen tijde gerechtigd om bij of na
het aangaan van een overeenkomst, alvorens
(verdere) prestaties te leveren, van de wederpartij
voldoende zekerheid te eisen voor de nakoming van
de betalingsverplichting en overige verplichtingen.
Weigering van een wederpartij om de verlangde
zekerheid te stellen geeft AM match het recht de
overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht
op vergoeding van kosten, schade en interesten.
f. Een vordering van AM match tot betaling van de
volledige verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk
op de vervaldag opeisbaar bij niet-stipte nakoming van
een overeengekomen termijn indien de wederpartij in
staat van faillissement komt te verkeren, (voorlopige)
surseance van betaling verzoekt of verkrijgt, onder
curatele wordt gestelt, enig beslag op de goederen of
vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, of indien
wederpartij komt te overlijden dan wel wanneer een
wederpartij die rechtspersoon is, deze liquideert of
wordt ontbonden.
ARTIKEL 9

EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Levering vindt steeds plaats onder voorbehoud
van het eigendomsrecht van AM match
op de door haar geleverde goederen,
totdat volledige betaling van alle vorderingen van
AM match op de wederpartij, ook met betrekking tot
eerdere transacties, heeft plaatsgevonden.
b. De wederpartij is gehouden de goederen waarvan
AM match (nog) eigenaar is deugdelijk tegen brand
en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het
verzekeringcontract dienen door de wederpartij op
eerste verzoek en onvoorwaardelijk aan AM match
te worden overgedragen.
c. Indien verkoop of verwerking van de door
AM match geleverde goederen, die eigendom van
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AM match zijn gebleven, heeft plaatsgevonden, is de
wederpartij gehouden op verzoek van AM match
mee te werken aan het tot stand brengen van een
stil pandrecht op de vordering van zijn afnemer, dan
wel tot vestiging van een bezitloos pandrecht op de
goederen waarin het door AM match geleverde is
verwerkt.
d. In de in artikel 8 sub f genoemde gevallen is
AM match onherroepelijk gemachtigd, zonder dat
enige ingebrekestelling is vereist, om onbetaald
gebleven goederen weg te (doen) halen van de
plaatsen waar deze zich bevinden, zonder dat voor
het betreden van deze plaatsen enige gerechtelijke
maatregel vereist zal zijn.
ARTIKEL 10
GARANTIE EN
AANSPRAKEL IJKHEID
a. AM match garandeert de deugdelijkheid van de
door haar in opdracht van de wederpartij
vervaardigde producten, alsmede de kwaliteit van de
door haar gebruikte materialen, voor zover deze
door AM match zijn vervaardigd, dan wel door haar
van derden zijn betrokken.
b. Eventuele gebreken aan het geleverde verplichten
AM match uitsluitend tot kostenloze reparatie of
vervanging van het ondeugdelijk gebleken product of
materiaal, een en ander ter keuze van AM match.
c. De wederpartij is verplicht gebreken binnen bekwame
tijd na de ontdekking van de tekortkoming aan
AM match kenbaar te maken.
d. Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen
onderdelen en/of materialen gedurende veertien
dagen na uitvoering of levering ter beschikking van
de wederpartij gehouden. Daarna zijn deze
onderdelen of materialen eigendom van AM match.
e. Voldoening aan de garantieverplichting door
AM match geldt als enige vorm van
schadevergoeding. De wederpartij kan geen
aanspraak maken op meer of andere vergoeding van
schade uit welken hoofde dan ook, behoudens in
geval van opzet of grove nalatigheid van AM match of
haar leidinggevende ondergeschikten.
f. Indien met de wederpartij is overeengekomen dat
gebruikt materiaal of gebruikte goederen dienen te
worden geleverd of aangewend, geeft AM match
daarvoor in geen enkel opzicht enige garantie en is
AM match ook nimmer gehouden tot vervanging of
reparatie.
g. De garantieverplichting van AM match vervalt indien
de wederpartij enige verplichting jegens AM match niet
nakomt, indien de wederpartij zelf wijzigingen in of

reparaties aan het geleverde verricht of door derden
laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan
normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of (naar
oordeel van AM match) op onoordeelkundige wijze is
gebruikt, behandeld of onderhouden.
h. Indien de wederpartij aan AM match grondstoffen
en/of goederen ter bewerking verstrekt, wordt slechts
ingestaan voor de deugdelijkheid van de uitvoering van
de opgedragen bewerkingen.
i. Na verloop van 6 maanden vanaf de datum van
levering vervalt iedere aansprakelijkheid van AM match
jegens de wederpartij. Dit geldt ook voor
aansprakelijkheid van AM match voor gebreken in door
AM match vervaardigde goederen.
j. Indien AM match door derden wordt aangesproken
voor schade, veroorzaakt door goederen die door
AM match vervaardigd dan wel geleverd zijn aan de
wederpartij, zal de wederpartij AM match
onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin
AM match ten opzichte van de wederpartij niet (meer)
aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden,
hetzij anderszins.
ARTIKEL 11

RECLAME

a. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen
te worden ingediend per aangetekend schrijven aan
de Algemeen Directeur van AM match, op het
postadres zoals op de factuur staat vermeld, binnen
8 dagen na levering.
b. Reclames over facturen dienen eveneens
schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na
de verzenddatum van de facturen.
c. Retourzendingen worden door AM match slechts
na schriftelijke akkoordbevestiging geaccepteerd en
dienen immer franco huis te geschieden.
d. De wederpartij zal geen reclames kunnen
indienen met betrekking tot goederen die hij
verkocht, dan wel bewerkt of verwerkt heeft.
e. De wederpartij is verplicht aan te tonen dat de
gebreken zijn toe te schrijven aan ondeugdelijke of
onbruikbare goederen, dan wel aan slechte
uitvoering door AM match.
f. Bij niet-tijdig schriftelijk indienen van een reclame
verliest de wederpartij zijn recht op reclame.
g. Ook indien een reclame tijdig bij AM match is
ingediend, heeft de wederpartij nimmer het recht de
nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
ARTIKEL 12
WANPRESTATIE VAN DE
WEDERPARTIJ
a. Indien de wederpartij niet voldoet aan het verzoek
van AM match tot vooruitbetaling of
zekerheidstelling, of nalatig is met de vervulling van
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zijn verplichtingen jegens AM math en voorts indien
hij in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf
verkoopt of liquideert, of indien beslag wordt gelegd
op één of meer van zijn goederen, kan AM match
haar leveringsverplichting opschorten of de
overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel
door een eenvoudige mededeling ontbinden,
onverminderd het recht van AM match op nakoming
of schadevergoeding door de wederpartij.
b. In de onder sub a genoemde gevallen is
AM match, zonder dat enige ingebrekestelling
vereist is, gerechtigd de onder haar rustende
goederen onder zich te houden, totdat de
wederpartij aan alle verplichtingen jegens AM match
heeft voldaan. AM matchis bovendien onherroepelijk
gemachtigd zich op bedoelde goederen te verhalen
voor de openstaande vergoeding en de schade,
inclusief rente en kosten.
ARTIKEL 13

OVERMACHT

a. Onder overmacht wordt in dit artikel verstaan:
iedere van de wil van AM match onafhankelijke
omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst reeds (te)
voorzien) die nakoming van de overeenkomst
verhindert of bemoeilijkt, alsmede voor zover niet
reeds daaronder begrepen: oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, bezetting, revolutie, ziekte,
ijsgang, overstroming, staking of uitsluiting, opslagen transportmoeilijkheden, verhindering door
overheidsmaatregelen, contingenteringen en
bedrijfsstoringen bij AM match of bij de leveranciers
van AM match, alsmede wanprestatie door de
leveranciers, waardoor AM match haar
verplichtingen niet (meer) kan nakomen.

b. Alle overeenkomsten worden afgesloten onder
voorwaarde dat AM match in geval van overmacht
gerechtigd is de levering op te schorten totdat de
betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan
of, te harer keuze en zonder enige gerechtelijke
tussenkomst, de overeenkomst voor zover deze nog
niet is uitgevoerd te annuleren, zonder dat AM
match tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn
en met behoud van het recht tot betaling van het
reeds geleverde.
c. AM match heeft het recht zich ook op overmacht
te beroepen indien de omstandigheid die de
overmacht oplevert, intreedt nadat de prestatie
geleverd had moeten zijn.
ARTIKEL 14

SLOTBEPALINGEN

a. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de
uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden
geheel of ten dele betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen (waaronder begrepen die welke
slechts door één partij als zodanig beschouwd
worden), voortvloeiende uit of verband houdende
met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zullen uitsluitend worden berecht
door de bevoegde rechter te Haarlem/Amsterdam,
onverminderd het recht van AM match zich te
wenden tot de overigens bevoegde rechter.
c. Indien enige bepaling van deze overeenkomst of de
Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven
en zullen AM match en de opdrachtgever in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigbare bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige of vernietigbare bepalingen in acht
worden genomen.

B IJ ZON D E R D E EL: T E R ZA KE A A N NE MIN GS - E N /OF H OV E NIE RS WE RKZ A A MH EDE N
ARTIKEL 15
DEFINITIES

TOEPASSELIJKHEID EN

a. Behoudens uitdrukkelijke afwijkingen of
aanvullingen in deze bijzondere voorwaarden is het
bepaalde in artikel 1 tot en met 14 onverkort van
toepassing.
b. Onder hovenierswerkzaamheden wordt verstaan:
- het uitvoeren van tuinbouwkundige,
cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden
ten behoeve van de aanleg en/of het onderhoud van
terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen
als buiten;

- het leveren van de benodigde goederen voor deze
werkzaamheden;
- het verlenen van adviezen, het opstellen van
plannen en begrotingen en het maken van
ontwerpen en tekeningen ten behoeve van deze
werkzaamheden;
- alle overige werkzaamheden voortvloeiende uit de
tussen partijen met betrekking tot deze
werkzaamheden geldende overeenkomst.
ARTIKEL 16
AANBIEDINGEN
Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijk of wenselijk mocht blijken te zijn (zulks
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ter beoordeling van AM match) is AM match
bevoegd kleine correcties aan te brengen op het in

de werkomschrijving vervatte werkprogramma,
echter zonder dat hiervoor extra kosten zullen
worden berekend.
ARTIKEL 17
OMVANG VAN HET
WERK/ONDERHOUD
a. De opdracht omvat het complete werk
overeenkomstig het door partijen getekende contract
of de bevestiging van AM match en de door partijen
geparafeerde exemplaren van het bestek, de
tekeningen en voorwaarden.
b. Behoudens andersluidend beding in de
overeenkomst gelden onderhoudsovereenkomsten
als te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
Opzegging door partijen kan schriftelijk geschieden
met inachtneming van een opzegtermijn van
4 maanden. De minimale duur van een
onderhoudsovereenkomst is twaalf maanden.
c. AM match is gerechtigd om (naar haar oordeel) niet
wezenlijke veranderingen in de uitvoering of de
geleverde goederen aan te brengen indien zij dit
noodzakelijk acht, zonder dat AM match hiervoor enige
aansprakelijkheid heeft.
d. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen
behoren de hierna volgende werkzaamheden,
leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen
van AM match. De opdrachtgever neemt op zich ervoor
te zorgen dat deze leveringen, werkzaamheden en
voorzieningen naar de eis van het werk tijdig zijn
verricht, zodat de uitvoering van het door AM match
aangenomen werk geen vertraging ondervindt.
- Grond-, bestrating-, hei-, breek-, funderings-,
beton-, timmer-, en stofferingswerk, of andere
bijkomende werken, van welke aard dan ook;
- Meerdere hulp van het verplaatsen van stukken,
welke redelijkerwijs niet door twee mensen te
hanteren zijn, alsmede de te bezigen hijs - en/of
hefwerktuigen;
- Het ter beschikking stellen, opstellen en na
gereedkoming van het werk weer verwijderen van
steigers, stellingen en ladders;
- De levering van brandstoffen en hulpmaterialen
voor de werkzaamheden, als mede voor eventuele
beproeving en inbedrijfstelling;
- Het tijdens de duur van het werk ter beschikking
stellen van een droge, verwarmde, verlichte en
afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende
omvang in de directe nabijheid van het uit te voeren
werk, als onderkomen voor het personeel van AM
match en voor het opslaan van de te verwerken
materialen, de gereedschappen en de persoonlijke

eigendommen van het personeel van
AM match;
- Werkzaamheden om onderdelen van installaties
welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd,
weer in goede staat te brengen, tenzij de
verontreiniging of de beschadiging door het
personeel van AM match zijn geschied;
- Het voor de oplevering van de installaties in
gebruik stellen en/of houden daarvan ten gerieve
van de wederpartij;
- Verlichting van de bouwplaats, zodanig dat het
montagewerk doorgang kan vinden.
e. De wederpartij is in desbetreffende gevallen
gehouden het terrein om en nabij het werk in
zodanige staat te brengen, dat transportwagens,
(grondwerk)machines e.d. onbelemmerd tot bij het
werk kunnen komen.
f. Eveneens zal de wederpartij zorgen dat vereiste
vergunningen aanwezig zijn en/of het verschuldigde
wordt voldaan terzake van voedingsleidingen,
aansluitingen, precarierechten, hinderwet e.d.
ARTIKEL 18

PRIJZEN

De wederpartij heeft, in geval de prijsverhoging van
een reeds tot stand gekomen overeenkomst meer
bedraagt dan 10% van de overeengekomen prijs,
het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst te verbreken. In dat geval is hij
verplicht het reeds gepresteerde conform de
overeengekomen prijs naar rato te vergoeden, een
en ander geheel conform de overeenkomst.
Ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in dit
artikel zal plaatsvinden door mededeling bij
aangetekend schrijven aan AM match.
ARTIKEL 19

OPLEVERING

a. In geval van aanneming van werk wordt het werk
als opgeleverd beschouwd:
- Wanneer AM match aan de wederpartij schriftelijk
dan wel mondeling kennis heeft gegeven van de
voltooiing van het werk;
- Na verloop van 8 dagen nadat AM match
schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld dat
het werk voltooid is en de wederpartij heeft
nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.
- Bij ingebruikneming van het werk door de
wederpartij, met dien verstande dat door
ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat
gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
b. Zodra de kennisgeving van voltooiing door de
wederpartij is ontvangen dient het gereedgekomen
werk gecontroleerd te worden, uiterlijk binnen de op
of bij de kennisgeving vermelde termijn van 8 dagen.
Deze controle dient door de wederpartij, tezamen
met de bevoegde vertegenwoordiger van AM match
en/of eventuele derdenuitvoerders, uitgevoerd te
worden.
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c. Van deze oplevering wordt een ‘proces -verbaal
van oplevering’ gemaakt, te ondertekenen door
beide partijen. In onderling overleg worden de nodig
geachte aanpassingen en/of wijzigingen aan het

d. Indien bij de eindafrekening blijkt, dat het totaal
van de in dit artikel genoemde posten een
vermindering van de aannemingssom ten gevolge
heeft, heeft AM match recht op een bedrag gelijk
aan 15% van deze vermindering.

uitgevoerde werk verricht, tenzij AM match van
oordeel is dat de verlangde aanpassingen en/of
wijzigingen onredelijk zijn dan wel niet onder de
verstrekte opdracht (zoals neergelegd in de
overeenkomst) vallen.

ARTIKEL 21
SCHORSING EN BEËINDIGING
VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

d. Op het moment dat de wederpartij het
(op)geleverde in gebruik neemt, wordt hij geacht het
uitgevoerde werk dan wel de geleverde goederen te
hebben goedgekeurd.
e. Kleine gebreken zullen door AM match zo spoedig
mogelijk worden hersteld en vormen geen gegronde
reden voor onthouding van goedkeuring door de
wederpartij. Behoudens het herstel van deze kleine
gebreken is AM match slechts gehouden tot zo
spoedig mogelijk herstel van gebreken die binnen 3
dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis van
AM match zijn gebracht. De aan deze
werkzaamheden verbonden kosten zijn voor
rekening van de wederpartij, tenzij de oorzaak van
de gebreken aan AM match valt toe te rekenen.
ARTIKEL 20

MEER/MINDER WERK

a. De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de
uitvoering van het werk hierin wijzigingen aan te
brengen. Slechts meerwerk dat als zodanig is
opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in
aanmerking komen. Meerwerk dient schriftelijk aan
AM match te worden opgedragen. Het gemis van
een schriftelijke opdracht laat onverlet de
aanspraken van de wederpartij op de uitvoering,
respectievelijk van AM match op de verrekening,
indien en voor zover door andere middelen zal
worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is
opgedragen.
b. AM match heeft het recht de kosten die uit de
volgende oorzaken ontstaan, aan de wederpartij in
rekening te brengen:
- Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten
schuld van AM match dienen te worden gewijzigd of
niet op de normale wijze en zonder onderbreking
kunnen geschieden;
- Wanneer overheidsvoorschriften, die ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst aan AM match niet
bekend waren of bekend konden zijn, van kracht
worden.
c. De uit de eerste twee leden van dit artikel
voortvloeiende meerdere of mindere kosten zullen
worden verrekend met de eindfactuur.

a. De wederpartij is gerechtigd de uitvoering van het
werk in zijn geheel of gedeeltelijk te doen schorsen.
Door AM match dientengevolge te maken kosten en
geleden schade dienen terstond en zonder nadere
ingebrekestelling door de wederpartij te worden
vergoed.
b. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt
kan AM match tevens vorderen dat het uitgevoerde
werk wordt afgerekend, ongeacht eventuele
andersluidende betalingsbedingen.
Indien de schorsing langer dan 20 dagen duurt is
AM match gerechtigd het werk in onvoltooide staat
te beëindigen. De wederpartij is dan gehouden tot
vergoeding van alle daaruit voor AM match
voortvloeiende kosten en schade.
ARTIKEL 22

GARANTIE

a. AM match garandeert na oplevering de goede
werking, alsmede de kwaliteit en deugdelijkheid van
het (op)geleverde, dan wel het uitgevoerde werk en
de constructie daarvan.
b. AM match is niet gehouden om deze garantie
gestand te doen in onder meer de volgende
omstandigheden:
- Indien AM match tijdig te kennen heeft gegeven
zich niet te kunnen verenigen met een door de
wederpartij voorgeschreven keuze van materialen of
werkwijze;
- Indien door anderen dan AM match of diens
personeel werkzaamheden aan het werk zijn of
worden verricht;
- Indien de gebreken van het werk het gevolg zijn
van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de zijde
van de wederpartij of diens personeel;
- Indien het werk niet wordt gebruikt in
overeenstemming met de daaraan toegekende
bestemming;
- Indien de wederpartij niet of niet geheel voldoet
aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze of
een daarmee samenhangende overeenkomst.
- Indien de gebreken aan het werk het gevolg zijn
van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen,
die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
ARTIKEL 23

AANSPRAKEL IJKHEID

a. Naast het gestelde in artikel 7 geldt dat AM match
slechts aansprakelijk is voor schade aan het werk,
hulpwerken, materieel en materiaal voor zover
veroorzaakt door foutieve constructies en/of
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berekeningen door AM match, of door derden in
opdracht van AM match.
b. AM match is aansprakelijk voor schade die
ontstaan is door schuld en/of nalatigheid bij
uitvoering van het werk door AM match, de

ondergeschikten van AM match of door AM match
op het werk aangestelden.
c. Voor de consequenties van de door AM match
verwerkte materialen en/of bouwstoffen is AM match
niet aansprakelijk.

d. Na verloop van 30 dagen na de oplevering van
het werk in de zin van artikel 19 , is AM match niet
meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het
werk, behoudens indien het werk een verborgen
gebrek bevat en aan AM match daarvan binnen 4
weken na ontdekking schriftelijk mededeling is
gedaan. Een rechtsvordering inzake een verborgen
gebrek verjaart, zowel ten aanzien van de
wederpartij als ten aanzien van diens
rechtsverkrijgenden, na verloop van 3 jaren vanaf
het moment van de oplevering.
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