Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)
HOOFDSTUK I. ALGEMEEN
§ 1. Aanduidingen, begripsbepalingen
1. Verstaan wordt onder:
de aannemer:
de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie het werk is opgedragen;
de aannemingssom:
het bedrag, waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot
stand te
brengen, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
het bestek:
de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor
het werk
geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal
van aanwijzing;
bouwstoffen:
de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen,
installaties of
onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke;
dag:
kalenderdag;
de opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon, die het werk opdraagt;
de overeenkomst:
de tussen opdrachtgever en aannemer tot stand gekomen
overeenkomst van
aanneming van werk;
UAV:
deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van
technische installatiewerken 2012;
het werk:
het uit te voeren werk, technische installatiewerk of de te verrichten
levering;
werkdag:
een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen
of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of
krachtens collectieve
arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of
andere niet individuele
vrije dag.
2. Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld, binnen welke
een deel van het werk moet
worden opgeleverd, wordt voor de toepassing van de §§ 6, vierde lid, 8,
8a, 9, 10, 11, 12, 42 en 44
dat deel als een afzonderlijk werk aangemerkt.
3. Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld, binnen welke
de uitvoering van het werk
tot een bepaalde stand moet zijn gevorderd, voordat de oplevering
plaats vindt, is het bepaalde in
de §§ 8, 8a, 9 en 42 van overeenkomstige toepassing.
4. Indien aan de totstandkoming van de overeenkomst geen
aanbesteding is voorafgegaan, wordt
voor de toepassing van de §§ 2, tweede lid, 6, elfde en dertiende lid, 48,
tweede lid, en 49, tweede
lid, in plaats van ‘de dag van aanbesteding’ gelezen ‘de dag van de
prijsaanbieding van de
aannemer’.
5. Bij meerjarige onderhoudswerken, opgedragen voor een bepaalde
som per jaar wordt, indien
sprake is van ‘aannemingssom’ of van ‘termijn van betaling’, bedoeld
de aannemingssom per jaar
of de termijn van betaling van het betrokken onderhoudsjaar.
§ 2. Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen
1. De bepalingen van de UAV gelden voor zover daarvan in het bestek
niet uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen,
de op het werk van
toepassing verklaarde technische normvoorschriften zoals deze drie
maanden voor de dag van
aanbesteding luiden.
3. Op de overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht.
4. Indien onderdelen van het bestek onderling tegenstrijdig zijn, wordt,
tenzij een andere bedoeling
uit het bestek voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan de hand
van de volgende regels:
a. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud
geschreven of getekend
document;
b. de beschrijving gaat voor een tekening;
c. een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling;
met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en c , en regel b
voor regel c .
Indien toepassing van deze regels geen uitkomst biedt, wordt de
tegenstrijdigheid, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens
wie het bestek is
opgesteld.
5. Het in het vierde lid bepaalde laat onverlet de verplichting van de
aannemer om de directie te
waarschuwen in geval van een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen
onderdelen van het bestek.
HOOFDSTUK II. VERTEGENWOORDIGING VAN PARTIJEN
§ 3. Directie
1. De opdrachtgever is gerechtigd een of meer personen aan te wijzen
om als directie op te treden of
de directie bij te staan dan wel als zodanig aangewezen personen door
anderen te vervangen.
2. Indien de opdrachtgever niet een of meer personen wil aanwijzen om
als directie op te treden, is
hij verplicht hiervan vóór de uitvoering van het werk schriftelijk
mededeling te doen aan de
aannemer. Indien door het niet aanwijzen of niet vervangen van een of
meer personen om als
directie op te treden meer van de aannemer wordt verlangd dan
redelijkerwijs van hem kan
worden gevergd, heeft hij recht op bijbetaling.
3. De opdrachtgever geeft van elke aanwijzing als bedoeld in het eerste
lid, indien deze niet reeds in
het bestek is gedaan, en van elke wijziging of intrekking daarvan,
onverwijld schriftelijk kennis aan
de aannemer.
4. Zolang en voor zover de opdrachtgever niet schriftelijk aan de
aannemer van het tegendeel doet
blijken, vertegenwoordigt de directie de opdrachtgever in alle zaken het
werk betreffende. In de

gevallen echter, waar in de UAV uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd, is alleen deze
bevoegd.
5. Indien meer dan één persoon als directie is aangewezen, wordt
ieder der aangewezen personen
geacht de directie te vertegenwoordigen.
6. De directie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk
en op de naleving van de
overeenkomst.
7. Personen, die zijn aangewezen om de directie bij te staan,
binden deze in zoverre het tegendeel
niet schriftelijk aan de aannemer is medegedeeld.
8. De directie is bevoegd te bepalen, dat door haar aan te duiden
werkzaamheden niet mogen
worden uitgevoerd dan in tegenwoordigheid van de directie of van
door haar aangewezen
personen.
9. Indien en zolang de opdrachtgever van zijn in het eerste lid
bedoelde bevoegdheid geen gebruik
heeft gemaakt, treedt hij daar, waar in de UAV sprake is van de
directie, in haar plaats.
§ 4. Gevolmachtigde van de aannemer.
1. De aannemer is te allen tijde gerechtigd één of meer personen
aan te wijzen om hem in zaken het
werk betreffende te vertegenwoordigen. De aanwijzing door de
aannemer van personen die hem
in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen, moet
geschieden met gebruikmaking van
een volmacht overeenkomstig Bijlage A van de UAV. Ditzelfde geldt
bij wijziging van bedoelde
volmacht.
2. Een door de aannemer gewaarmerkt afschrift van de volmacht
wordt onverwijld aan de directie
verschaft.
3. De aanwijzing van iedere gevolmachtigde geschiedt voor het
werk of voor een bepaald gedeelte
ervan.
HOOFDSTUK III. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
§ 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt er voor, dat de aannemer tijdig kan
beschikken:
a. over de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen,
die voor de opzet van het werk
volgens het bestek vereist zijn;
b. over het terrein of het water, waarop of waarin het werk moet
worden uitgevoerd;
c. over de benodigde tekeningen en andere gegevens;
d. over de verstrekkingen, die de opdrachtgever ingevolge de
overeenkomst doet.
Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de
directie vóór de aanvang van het
werk een bouwbespreking met de aannemer en de
leidingbeheerders, waarbij de aannemer wordt
ingelicht omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en
het werkterrein bevindende
ondergrondse kabels en leidingen en waarbij wordt vastgesteld wat
daarmee moet geschieden.
Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de
aannemer vóór de aanvang van het werk
om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan
dit verzoek gevolg geven.
2. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of
namens hem voorgeschreven
constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die
daarop door de bodemgesteldheid
wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven
orders en aanwijzingen.
3. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter
beschikking heeft gesteld, gebreken
mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de
daardoor veroorzaakte schade.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele
ongeschiktheid:
a. van door hem voorgeschreven bouwstoffen;
b. van bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven
leverancier moeten worden betrokken,
3 tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid had met betrekking tot
deze bouwstoffen.
Onder de functionele ongeschiktheid van bouwstoffen wordt
verstaan het naar hun aard niet
geschikt zijn van deze bouwstoffen voor het doel waarvoor zij
blijkens het bestek zijn bestemd.
5. (Vervallen).
6. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van
overheidswege hogere eisen aan het werk
stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van
het werk, welke nodig zijn om
aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meer werk.
7. De opdrachtgever zal het aan de aannemer toekomende volgens
de in de overeenkomst gestelde
regelen voldoen.
8. Indien het bouwterrein, de uit het werk komende oude
bouwstoffen of de door de opdrachtgever
ter beschikking gestelde bouwstoffen verontreinigd zijn, wordt de
aard en de omvang daarvan,
voor zover voor de uitvoering van het werk van belang, in het
bestek vermeld. De opzet van het
werk zal zodanig zijn, dat daardoor schade aan personen,
goederen of milieu zoveel mogelijk
wordt beperkt.
§ 6. Verplichtingen van de aannemer
1. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren naar de
bepalingen van de overeenkomst zonder
aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te
kunnen doen gelden dan in de
gevallen, waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of kennelijk
bedoeld is.
Hij is verplicht al datgene te verrichten, wat naar de aard van de
overeenkomst door de wet, de
billijkheid of het gebruik wordt gevorderd of tot een behoorlijke
aanwending der bouwstoffen
behoort.
2. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren volgens de door
de directie te verstrekken en de
door haar goed te keuren tekeningen. Hij is verplicht de orders en

aanwijzingen op te volgen, die
hem door de directie worden gegeven.
3. De verplichtingen van de aannemer omvatten mede:
a. de levering van de nodige bouwstoffen en het verrichten van de
nodige werkzaamheden;
b. de beschikbaarstelling van gereedschap, materieel,
hulpmaterialen, hulpstoffen, hulpwerken en andere hulpmiddelen,
nodig voor de uitvoering
van het werk en het verrichten van de nodige hulpwerkzaamheden;
c. de betaling van precario, kosten van aansluiting van hulpleidingen
en dergelijke.
4. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening van de
aannemer met ingang van de datum
van aanvang of zoveel eerder als de aannemer ingevolge § 7, tweede
lid, met het werk begint, tot
en met de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10,
eerste of tweede lid, als
opgeleverd wordt beschouwd. Onder het werk en de uitvoering
daarvan worden mede begrepen
de voorbereiding, de aanvoer van bouwstoffen, de uitvoering van
hulpwerken, de doelmatigheid
en capaciteit van werktuigen en gereedschappen.
5. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de
totstandkoming van het werk overeenkomstig
de volgens § 8, eerste lid, in het bestek voorgeschreven termijn
verzekerd is.
6. De wijze van uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat voor de
opdrachtgever dan wel voor
derden geen nodeloze hinder is te duchten. De aannemer dient het
werk zodanig uit te voeren, dat
daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk
wordt beperkt.
7. Onvoldoend werk wordt binnen een door de directie in billijkheid te
stellen termijn tot haar
genoegen door de aannemer verbeterd of vernieuwd. Deze
verbetering of vernieuwing geschiedt
op kosten van de aannemer, tenzij het onvoldoend werk het gevolg is
van een omstandigheid die
voor rekening van de opdrachtgever komt.
8. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in
verband staande werken van de
opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de
opdrachtgever, voor zover deze
door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen
aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn
onderaannemers of zijn
leveranciers.
9. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade,
voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is
toe te rekenen aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer,
zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
10. De aannemer zorgt voor de tijdige verkrijging van
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst, voor zover zij niet behoren tot
die, waarvoor de opdrachtgever ingevolge het bepaalde in § 5, eerste lid, sub a zorg draagt.
11. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de
uitvoering van het werk van belang
zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege,
voor zover deze op de dag
van aanbesteding in werking zijn getreden. De aan de naleving van
deze voorschriften en
beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
12. De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere
aard zijn voor rekening van de
aannemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat hij
deze voorschriften niet behoefde
te kennen. In dit laatste geval heeft hij aanspraak op bijbetaling.
13. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of
beschikkingen van overheidswege,
die na de dag van aanbesteding in werking treden, komen voor
rekening van de opdrachtgever,
tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die
gevolgen reeds op de dag van
aanbesteding had kunnen voorzien. Indien echter in de overeenkomst
bepalingen zijn opgenomen
betreffende de verrekening van wijzigingen van lonen en sociale
lasten of van prijzen, huren en
vrachten, komen de gevolgen daarvan slechts voor rekening van de
opdrachtgever, indien en voor
zover zulks uit die bepalingen voortvloeit.
14. Indien de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen,
bedoeld in § 5, tweede lid, dan wel de
bouwstoffen of hulpmiddelen, bedoeld in § 5, derde lid, klaarblijkelijk
zodanige fouten bevatten of
gebreken vertonen, dat de aannemer in strijd met de eisen van
redelijkheid en billijkheid zou
handelen door zonder de directie daarop te wijzen tot uitvoering van
het desbetreffende onderdeel
van het werk over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn
verzuim aansprakelijk. Het
in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de in § 5,
vierde lid, en deze paragraaf,
zevenentwintigste lid, bedoelde gevallen.
15. Indien de aannemer meent, behalve op de aannemingssom, op de
vergoeding van de omzetbelasting en op de verrekening ingevolge de §§ 35 tot en met 39, nog
andere aanspraken jegens de
opdrachtgever te hebben, geeft hij daarvan zo spoedig mogelijk
schriftelijk aan deze kennis en in
elk geval op zodanig tijdstip dat de directie de ter zake nodige
gegevens kan verzamelen. Aan het
verzamelen van die gegevens verleent de aannemer zijn
medewerking. De opdrachtgever of de
directie kan van de aannemer nadere inlichtingen verlangen omtrent
de door hem kenbaar
gemaakte aanspraken.
16. De aannemer zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt
tevens voor een zodanige
verlichting, dat een goede uitvoering van het werk gewaarborgd is.
16a.Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen
worden aangetroffen, waarvan

redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen
aan personen, goederen of
milieu, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zo
mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste
veiligheidsmaatregelen.
17. De aannemer is verplicht alle onbekwame dan wel ongeschikte
personen, die van zijnentwege of
vanwege een onderaannemer of leverancier op het werk aanwezig zijn,
op verlangen van de
directie onverwijld daarvan te doen verwijderen.
18. De aannemer moet gedurende de uitvoering van het werk op of in
de nabijheid van de plaats, waar
het wordt uitgevoerd, aanwezig zijn, tenzij de directie zulks onnodig
oordeelt of een gevolmachtigde hem overeenkomstig § 4 vertegenwoordigt.
19. De aannemer zorgt er voor, dat bij de uitvoering van het werk, tenzij
hijzelf of zijn gevolmachtigde
ter plaatse is, steeds een persoon aanwezig is, die de opdracht heeft
orders of aanwijzingen van de
directie op te volgen en deze onverwijld aan hem of zijn gevolmachtigde
over te brengen.
20. De aannemer verleent toegang tot het werk en het werkterrein aan
de personen, die door de
opdrachtgever of de directie tot toegang zijn gemachtigd, voor zover hij
daartegen geen redelijke
bezwaren heeft.
21. Behalve het te werk gestelde personeel en uit anderen hoofde
bevoegde personen mag de
aannemer andere personen op het werk en het werkterrein toelaten
voor zover de opdrachtgever
of de directie daartegen geen redelijke bezwaren kenbaar maakt.
22. De aannemer zorgt er voor, dat de directie en door de directie
aangewezen personen, voor zover
fabrieksgeheim zich daartegen niet verzet, vrije toegang hebben tot de
terreinen, fabrieken,
werkplaatsen en loodsen, zowel van de aannemer als van
onderaannemers en leveranciers, waar
werkzaamheden ten behoeve van het werk worden verricht of voor het
werk bestemde bouwstoffen zijn opgeslagen, teneinde de werkzaamheden respectievelijk de
bouwstoffen te inspecteren.
23. Indien uit hoofde van fabrieksgeheim vrije toegang als bedoeld in
het voorgaande lid niet of niet
ten volle kan worden gegeven, moet hiervan kennis worden gegeven:
a. bij de inschrijving, indien de bevoegdheid tot het verlenen van vrije
toegang bij de aannemer
berust;
b. bij de aanvraag tot goedkeuring van de betrokken onderaannemer of
leverancier, indien de
bevoegdheid bij een van hen berust.
Een kennisgeving als bedoeld onder a zal niet worden aangemerkt als
een aan de inschrijving
verbonden voorwaarde.
24. Indien twee of meer personen tezamen een werk hebben
aangenomen, zijn zij hoofdelijk voor de
gehele uitvoering daarvan aansprakelijk. Zij zijn verplicht een van hen
schriftelijk aan te wijzen om
hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.
25. De aannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander
overdragen zonder schriftelijke
goedkeuring van de opdrachtgever.
26. De aannemer kan bepaalde onderdelen van het werk in
onderaanneming laten uitvoeren, mits
voor de keuze van deze onderdelen en van de daarvoor in te schakelen
onderaannemers de
schriftelijke goedkeuring van de directie is verkregen; deze goedkeuring
zal niet mogen worden
onthouden op onredelijke gronden. De aannemer blijft niettemin jegens
de opdrachtgever voor die
onderdelen ten volle verantwoordelijk.
27. Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een
bepaalde onderaannemer of
leverancier is of wordt voorgeschreven, is de aannemer voor wat het
presteren van die onderaannemer of leverancier betreft jegens de opdrachtgever tot niet meer
gehouden dan tot datgene,
waartoe de aannemer die onderaannemer of leverancier kan houden
krachtens de voorwaarden
door deze gehanteerd en zoals deze door de opdrachtgever zijn
aanvaard of goedgekeurd.
Indien de voorgeschreven onderaannemer of leverancier niet, niet tijdig
of niet deugdelijk
presteert en de aannemer het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om
nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor de aannemer
ontstane meerdere kosten aan
hem vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door de
onderaannemer of leverancier.
Daartegenover zal de aannemer, op eerste verzoek van de
opdrachtgever, aan deze zijn vordering
op de voorgeschreven onderaannemer of leverancier cederen tot aan
het door de opdrachtgever
aan hem vergoede bedrag.
28. Indien onderdelen van het werk in onderaanneming worden
uitgevoerd, zal de aannemer de
onderaannemer volledig inlichten omtrent de bepalingen van het bestek,
die bij het desbetreffende
onderdeel van belang kunnen zijn, en omtrent de wijze van uitvoering.
29. Orders en aanwijzingen betreffende die onderdelen zullen door de
directie uitsluitend aan de
aannemer worden kenbaar gemaakt en zullen door deze aan de
onderaannemer worden doorgegeven, tenzij de aannemer na overleg met de onderaannemer schriftelijk
verzoekt bedoelde orders
en aanwijzingen tevens rechtstreeks aan de onderaannemer mede te
delen.
30. De aannemer is verplicht ter zake van de overeenkomst in
Nederland domicilie te hebben voor
zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.
HOOFDSTUK IV. AANVANG, UITVOERINGSDUUR, OPLEVERING
§ 7. Datum van aanvang
1. Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de vijfde werkdag na
de dag waarop de aannemer

het werk is opgedragen.
2. Tenzij in het bestek anders is bepaald, staat het de aannemer
vrij, behoudens bezwaar van de
directie, ook vóór de datum van aanvang met het werk te beginnen.
§ 8. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
1. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd,
wordt in het bestek uitgedrukt:
a. hetzij in een aantal werkbare werkdagen;
b. hetzij in een aantal kalenderdagen, -weken of -maanden;
c. hetzij door een bepaalde dag te noemen.
2. Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare
werkdagen, worden werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, als onwerkbaar beschouwd, wanneer
daarop door omstandigheden buiten
de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende ten minste vijf
uren, respectievelijk ten minste
twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet
kon worden gewerkt.
3. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een
dag die geen werkdag is, geldt de
eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van
oplevering.
4. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan
door de opdrachtgever worden
verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend
verzoek van de aannemer. Een
verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in
overweging kunnen worden
genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en – behoudens
ontheffing door de directie – ten minste
veertien dagen voor het verstrijken van de termijn bij de directie is
bezorgd.
5. Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever
komende omstandigheden, of
door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van
bestekswijzigingen dan wel van
wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van de aannemer kan
worden gevergd dat het werk
binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd, heeft hij
recht op termijnverlenging.
§ 8a. Beproeving
1. Beproeving van het technische installatiewerk of een of meer
onderdelen daarvan vindt plaats,
indien dit is overeengekomen. De beproeving geschiedt door de
aannemer in aanwezigheid van de
directie en dient om vast te stellen of het technische installatiewerk,
of het desbetreffende
onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving,
voldoet aan hetgeen is overeengekomen voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk
is.
2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van
de beproeving vast. Indien
aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke
vaststelling van het tijdstip van de
beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit
tijdstip ten minste acht dagen
tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn
rekening het nodige materieel en het
aannemer de opdrachtgever revisietekeningen met betrekking tot
het technische installatiewerk zal
verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag
waarop het technische
installatiewerk als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Indien de aannemer niet een aanvrage om opneming als bedoeld
in § 9, eerste lid, tot de directie
heeft gericht, doch de opdrachtgever het werk voltooid acht, kan
deze de aannemer zulks
schriftelijk mededelen. De vijfde dag na de verzending van deze
mededeling geldt dan als dag
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
3. De opdrachtgever kan het werk, voordat dit voltooid is, of een al
dan niet voltooid onderdeel
daarvan, in gebruik nemen of doen nemen mits de ingebruikneming
een voldoende voortgang van
het werk niet in gevaar brengt. De opdrachtgever gaat hiertoe niet
over dan nadat hij dit schriftelijk
aan de aannemer heeft medegedeeld en hij deze heeft gehoord en
een opneming, dan wel – indien
het een technisch installatiewerk betreft – een beproeving en
opneming als bedoeld in § 8a van het
in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft
plaatsgevonden. Indien door de ingebruikneming meer wordt verlangd van de aannemer dan redelijkerwijs van
hem kan worden gevergd, zal
dit worden verrekend als meer werk. Indien door de
ingebruikneming schade aan het werk
ontstaat komt deze schade niet voor rekening van de aannemer.
Door de in dit lid bedoelde
ingebruikneming en opneming wordt het werk, dan wel dat
onderdeel, niet als opgeleverd
beschouwd. Voor technische installatiewerken geldt dat indien in
het bestek een onderhoudstermijn als bedoeld in § 11 is voorgeschreven, door de in dit lid
bedoelde ingebruikneming de
onderhoudstermijn onmiddellijk ingaat na de dag van
ingebruikneming.
§ 11. Onderhoudstermijn
1. Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven,
gaat deze termijn in onmiddellijk
na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10,
eerste of tweede lid, als
opgeleverd wordt beschouwd.
2. De aannemer is gehouden gebreken, welke in de
onderhoudstermijn aan de dag treden, te
herstellen, met uitzondering echter van die, waarvoor de
opdrachtgever op grond van § 5, tweede
lid de verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij op grond van § 5,
derde of vierde lid, aansprakelijk is. Onder de in dit lid bedoelde gebreken vallen niet die
gebreken die het gevolg zijn van
onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel gekwalificeerd kunnen
worden als normaal te verwachten
slijtage als gevolg van het feitelijke gebruik.
3. Het in het tweede lid bedoelde herstel geschiedt voor rekening

van de aannemer, tot genoegen
van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
4. In de onderhoudstermijn optredende schade aan het werk is voor
rekening van de opdrachtgever,
met uitzondering echter van die schade, welke het gevolg is van door
de aannemer verricht
onvoldoend werk. In het laatste geval is het bepaalde in het derde lid
van overeenkomstige
toepassing.
5. Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot herstel van niet
voor zijn rekening komende
gebreken of schade aan het werk, geschiedt de verrekening daarvan
als meer werk.
6. Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden
opgenomen om te constateren, of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, waarbij
wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in § 9.
§ 12. Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering
1. Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10,
eerste of tweede lid, als
opgeleverd wordt beschouwd, is de aannemer niet meer aansprakelijk
voor tekortkomingen aan
het werk.
2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van
een gebrek:
(a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en
(b) dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering
dan wel bij de opneming
van het werk als bedoeld in § 9, tweede lid, door de directie
redelijkerwijs niet onderkend had
kunnen worden
en waarvan
(c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking
mededeling is gedaan.
3. (Vervallen).
4. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de
aannemer krachtens het tweede lid
aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na
verloop van:
(a) vijf jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, of
(b) tien jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, indien het werk
geheel of gedeeltelijk is
ingestort of dreigt in te storten dan wel ongeschikt is geraakt of
ongeschikt dreigt te geraken
voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld
is en dit slechts kan
worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer
kostbare voorzieningen.
5. Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven,
treedt voor de toepassing van deze
paragraaf de dag na het verstrijken van die termijn in de plaats van de
in het eerste lid bedoelde
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dag en wordt onder opneming van het werk verstaan: de opneming
genoemd in § 11, zesde lid.
HOOFDSTUK V. WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING,
SCHORSING, Beëindiging IN
ONVOLTOOIDE STAAT
§ 13. Wijziging tijdstippen van uitvoering
1. De directie is bevoegd:
a. indien in het bestek een onderhoudstermijn als bedoeld in § 11,
eerste lid, is voorgeschreven,
de uitvoering van ondergeschikte werkzaamheden tot in die
onderhoudstermijn te verschuiven;
b. bij meerjarig onderhoud de uitvoering van werken, waartoe de
aannemer in een bepaald jaar
verplicht is, in een ander jaar binnen de duur van dit onderhoud te
verlangen.
2. Indien het voorafgaande aanleiding tot verrekening geeft, wordt
daarvoor overeenkomstig het
bepaalde in § 36 een regeling getroffen.
§ 14. Schorsing van het werk en beëindiging van het werk in
onvoltooide staat
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk voor het
geheel of voor een gedeelte te
schorsen.
2. In spoedeisende gevallen is de directie, hangende de beslissing
van de opdrachtgever, voorlopig
tot zodanige schorsing bevoegd.
3. Gedurende de schorsing is de aannemer verplicht:
a. in overleg met de directie gepaste maatregelen te nemen ter
voorkoming en beperking van
schade, die aan het werk zou kunnen ontstaan;
b. na te laten zowel hetgeen schade aan het werk ten gevolge zou
kunnen hebben als hetgeen de
latere voortzetting zou kunnen bemoeilijken.
4. Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing
moet treffen, worden als meer werk
met hem verrekend. Schade, die de aannemer ten gevolge van de
schorsing lijdt, wordt hem
vergoed.
5. Indien de schorsing langer dan één maand duurt, kan de aannemer
bovendien vorderen, dat een
evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk plaats
heeft. Daarbij wordt
rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen, voor
zover deze in verband met het
bepaalde in § 19 eigendom van de opdrachtgever zijn geworden. Nog
niet verwerkte voor keuring
gereed zijnde bouwstoffen worden op verzoek van de aannemer eerst
nog gekeurd.
6. Indien de schorsing van het gehele werk langer duurt dan zes
maanden, is de aannemer bevoegd
het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
7. De opdrachtgever is bevoegd de aannemer op te dragen het werk
in onvoltooide staat te beëindigen.
8. Wanneer door voor rekening van de opdrachtgever komende
omstandigheden de uitvoering van
het werk gedurende meer dan twee maanden ononderbroken is
vertraagd, is de aannemer
bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

9. In de gevallen bedoeld in het zesde, zevende en achtste lid zal de
opdrachtgever zo spoedig
mogelijk na de beëindiging het werk overnemen. De aannemer is tot
aan de overneming van het
werk door de opdrachtgever gehouden de in het derde lid bedoelde
verplichtingen na te komen.
10. De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom,
vermeerderd met de kosten die hij als
gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de
hem door de beëindiging
bespaarde kosten. Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever
op hetgeen overigens ter
zake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.
HOOFDSTUK VI. WERKTERREIN, RECLAME
§ 15. Werkterrein
1. Indien in het bestek oppervlakten van grond of water als werkterrein
zijn aangeduid, heeft de
aannemer daarover de kosteloze beschikking, zolang de uitvoering van
het werk dit nodig maakt.
Gebruik van ander terrein of water als werkterrein is voor rekening van
de aannemer.
2. De directie wijst aan, na overleg met de aannemer, welke gedeelten
van het werkterrein in gebruik
mogen worden genomen als opslagplaatsen en voor de plaatsing van
keten, loodsen, hulpwerken
en andere hulpmiddelen.
3. De aannemer kan vóór de aanvang van het werk schriftelijk vorderen,
dat de toestand van het
werkterrein zo goed mogelijk wordt vastgesteld, in welk geval de
opneming door de directie in
samenwerking met en voor rekening van de aannemer ten spoedigste
plaats vindt. Indien daarbij
afwijkingen ten opzichte van de in het bestek omschreven toestand aan
het licht komen, is het
bepaalde in § 29, derde lid, van toepassing.
4. Na gebruik en uiterlijk bij de oplevering moet het werkterrein naar
genoegen van de directie zoveel
mogelijk weder in de oorspronkelijke toestand worden opgeleverd.
§ 16. Afsluiting, reclame
1. Indien de opdrachtgever afsluiting van het werk en het werkterrein
nodig oordeelt, wordt de wijze
van afsluiting in het bestek omschreven.
2. De opdrachtgever heeft het recht om na overleg met de aannemer op
schuttingen en afrasteringen, welke dienen ter afsluiting van het werk of het werkterrein, alsmede
elders op het werkterrein
of aan het werk reclame of andere kennisgevingen aan te brengen.
3. Aan de aannemer is het evenwel toegestaan op een deel van die
plaatsen aanduidingen van zijn
naam en bedrijf aan te brengen, mits plaats, uiterlijk en afmetingen
hiervan door de directie zijn
goedgekeurd. Hetzelfde kan door de directie op een door tussenkomst
van de aannemer gedaan
verzoek aan onderaannemers en leveranciers worden toegestaan.
HOOFDSTUK VII. BOUWSTOFFEN
§ 17. Verwerking van bouwstoffen
1. Met inachtneming van § 5, derde en vierde lid, alsmede § 6,
zevenentwintigste lid, staat de
aannemer in voor de goede hoedanigheid van de bouwstoffen, voor de
geschiktheid voor hun
bestemming en het voldoen aan de gestelde eisen, alsmede voor de
tijdige levering.
2. Indien en voor zover in het bestek is bepaald dat bouwstoffen
gekeurd moeten worden, mag de
aannemer deze niet verwerken voordat deze zijn goedgekeurd.
3. De directie kan verlangen, dat goedgekeurde bouwstoffen ook nadat
zij zijn verwerkt alsnog
worden vervangen, indien daaraan na de keuring nog gebreken worden
geconstateerd. Deze
vervanging geschiedt voor rekening van de opdrachtgever en wordt als
meer werk verrekend,
onverminderd het recht van de aannemer op schadevergoeding, indien
daartoe gronden zijn.
Indien echter het gebrek redelijkerwijs niet door de directie had kunnen
worden onderkend en het
gebrek aan de aannemer kan worden toegerekend, komt deze
vervanging voor rekening van de
aannemer.
4. De directie is bevoegd een bewijs van oorsprong van bouwstoffen te
verlangen.
5. Indien de directie zulks goed vindt, zal de aannemer in plaats van met
een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere mogen leveren, mits van overeenkomstige
hoedanigheid. De directie
onthoudt de goedkeuring niet op onredelijke gronden.
§ 18. Keuring van bouwstoffen
1. Indien en voor zover in het bestek is bepaald dat bouwstoffen door de
directie worden gekeurd,
worden deze in geval van goedkeuring zo nodig gemerkt. Door de
opdrachtgever ter beschikking
gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
Indien voorgeschreven is dat bouwstoffen moeten worden geleverd met
een kwaliteitsverklaring
afkomstig van een door de Raad voor de Accreditatie erkende
certificatie-instelling, wordt in het
kader van de keuring volstaan met een uitwendige visuele beoordeling.
De kwaliteitsverklaring
wordt door de aannemer ter gelegenheid van de beoordeling door de
directie aan haar ter
beschikking gesteld.
2. Ten behoeve van de keuring moeten de monsters en bouwstoffen
tijdig op het werk of in de
werkplaatsen worden aangevoerd. Zolang de directie zulks nodig
oordeelt, blijven door de
aannemer ingediende monsters onder haar berusting; zij zijn evenwel
voor zijn rekening en blijven
voor hem toegankelijk.
3. De aannemer verleent bij de keuring, alsmede bij het merken van
goedgekeurde bouwstoffen, de
nodige hulp en stelt daartoe personeel en eenvoudige hulpmiddelen ter
beschikking.
4. De aannemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te
doen vertegenwoordigen; de
directie kan dit van hem verlangen.

5. De directie is bevoegd bouwstoffen door derden te doen
onderzoeken; de hieraan verbonden
kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, behoudens het
bepaalde in het zesde lid, onder d.
6. Voor rekening van de aannemer komen de kosten van:
a. het beschikbaar stellen van de voor de keuring nodige
bouwstoffen;
b. het brengen van de bouwstoffen in een voor de keuring
geschikte samenstelling en vorm;
c. de emballage en de verzending van elders te keuren
bouwstoffen;
d. het in het vijfde lid bedoelde onderzoek, indien dit tot afkeuring
leidt, tenzij het een bouwstof
betreft, in het bestek aangeduid met een fabrieksnaam, of waarvan
de leverancier door of
namens de opdrachtgever is aangewezen;
e. de in het twaalfde lid bedoelde herkeuring, indien de deskundige
de afkeuring handhaaft.
7. De in het vorige lid bedoelde kosten worden zo nodig
overeenkomstig § 42, zesde lid, verrekend.
8. De keuring geschiedt – ter keuze van de directie – op het werk,
in de middelen van vervoer of
elders, zo spoedig mogelijk na aanvoer of gereedkoming. Indien,
ondanks een door de directie
ontvangen schriftelijk verzoek van de aannemer om bouwstoffen te
keuren, uiterlijk op een in dat
verzoek vermeld redelijk tijdstip de schriftelijke mededeling van de
uitslag van de keuring niet door

