
Algemene Voorwaarden Onderaanneming - Siebers Projecten B.V.

Definities
Artikel 1
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgen-
de termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven: Siebers: de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Siebers 
Tuinprojecten B.V. Onderaannemer: iedere rechtspersoon 
die een overeenkomst van onderaanneming aangaat 
met Siebers tot het verrichten van werkzaamheden en/of 
leveren van goederen. Partijen: Siebers en Onderaannemer 
gezamenlijk. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechts-
persoon die een aannemingsovereenkomst is aangegaan 
met Siebers met betrekking tot de uitvoering van het Werk. 
Overeenkomst: de overeenkomst tot het verrichten van 
het aangenomen werk door Onderaannemer voor Siebers. 
Aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden, 
welke tussen Siebers en Onderaannemer zijn overeen-
gekomen in de overeenkomst tegen een vooraf vastgesteld 
totaalbedrag.

Algemeen
Artikel 2
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanvraag, 
opdracht, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 
Siebers en een onderaannemer waarop Siebers deze 
algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
2. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen 
tijde boven eventuele algemene voorwaarden van 
Onderaannemer. 3. De toepasselijkheid van eventuele 
inkoop- en/of andere voorwaarden van Onderaannemer 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één 
of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden 
op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze 
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
Siebers en Onderaannemer zullen alsdan in overleg 
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van 
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van 
de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.  
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg 
van één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar 
de geest’ van deze bepalingen. 6. Indien zich tussen 
partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene 
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te 
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene 
voorwaarden. 7. Indien Siebers niet steeds strikte naleving 
van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Siebers 
in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere 
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 
voorwaarden te verlangen.

De overeenkomst
Artikel 3
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van 
het aanbod door Onderaannemer. Deze aanvaarding 
geschiedt schriftelijk. In geval van elektronische opdracht-
verlening stuurt Onderaannemer een elektronische 
beves-tiging naar Siebers. 2. De aanvaarding wordt 
tevens geacht te zijn gedaan, indien en op het moment 
dat Siebers ermee instemt dat met de uitvoering van 
de werkzaamheden wordt begonnen, dan wel duidelijk 
toelaat dat met de uitvoering van de werkzaamheden 
is begonnen door Onderaannemer. 3. De overeenkomst 
tussen Siebers en Onderaannemer wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst 
anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders overeenkomen. 

Non-concurrentie
Artikel 4
1. Onderaannemer zal zich onthouden van het recht-
streeks of door tussenkomst van derden doen van prijs-
opgaven aan de principale Opdrachtgever van Siebers 
voor leveringen of werkzaamheden met betrekking tot 
het Werk waarvoor door Siebers met Opdrachtgever 
onderhandelingen worden gevoerd of overeenkomsten 
zijn of worden gesloten.

Uitvoering
Artikel 5
1. Onderaannemer zal de overeenkomst naar beste inzicht 
en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op 
dat moment bekende stand der techniek en wetenschap. 
2. Uitbesteding van de door Onderaannemer te verrichten 
prestatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Siebers is niet geoorloofd. 3. Op de locatie van het 
Werk is steeds iemand aanwezig die bevoegd is om 
Onderaannemer te vertegenwoordigen in alle zaken de 
onderaanneming betreffende. 4. Onderaannemer dient 
de werkdagen en de werktijden van zijn personeel aan 
te passen aan de werktijden op het Werk. 5. Bij montage 
c.q. aanbrengen en leveren dient Onderaannemer enige 
tijd voor de geplande leveringsdata contact op te nemen 
met Siebers voor het vaststellen van de juiste datum 
van levering en wijze van aflevering. Bij grote zendingen 
moet Siebers bovendien een dag van tevoren worden 
ingelicht over het tijdstip dat het transport op het Werk 
zal arriveren. 6. Bij aanvang, onderbreking of beëindiging 
van de werkzaamheden dient Onderaannemer dit 

te melden bij Siebers. 7. Onderaannemer dient zich 
te onthouden van het werven van personeel onder 
werknemers van Siebers. 8. Het toepassen van reclame-
uitingen van Onderaannemer op de locatie van het Werk 
is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming 
van Siebers. 9.Bij overschrijding van termijnen dient 
Onderaannemer Siebers derhalve daarvan tijdig en 
schriftelijk in kennis te stellen. 10. Indien de overeenkomst 
in fasen wordt uitgevoerd kan Siebers de uitvoering van die 
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten 
totdat Onderaannemer de resultaten van de daaraan 
voorafgaande fase heeft voltooid. 11. Siebers draagt er 
zorg voor dat alle gegevens, waarvan Onderaannemer 
aangeeft dat deze  noodzakelijk zijn of waarvan Siebers 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 
Onderaannemer worden verstrekt. 12. Onderaannemer 
is verplicht om voor de aanvang van eventuele 
graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de 
aanwezigheid van bekabeling en leidingen, daaronder 
mede, doch niet uitsluitend, begrepen de wettelijk 
verplichte klic-melding. Onderaannemer verschaft Siebers 
afschrift(en) van de opgevraagde informatie. 

Wijzigingen
Artikel 6
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan 
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan 
zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing 
van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang 
of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of 
aanwijzing van Onderaannemer, wordt gewijzigd en de 
overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief 
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties 
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen 
werd. 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer 
daaruit een hogere prijs volgt, als meerwerk beschouwd 
en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als 
minderwerk. Daardoor kan ook het oorspronkelijk 
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. 
Onderaannemer zal daarvan vooraf prijsopgaaf doen. 
3. Onderaannemer zal in afwijking van lid 2 geen 
meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de 
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden 
die aan Onderaannemer kunnen worden toegerekend. 
4. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de 
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden 
gewijzigd. Onderaannemer aanvaardt de mogelijkheid 
van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen 
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 5. Indien 
de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen 
een aanvulling, dan is Onderaannemer gerechtigd 
om daaraan eerst uitvoering te geven, nadat daarvoor 
akkoord is gegeven door de binnen Siebers bevoegde 
persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met 
de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere 
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen 
tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.  
6. Siebers is te allen tijde gerechtigd tot wijziging van 
de aanneemsom zonder dat Onderaannemer in dat 
geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden 
te ontbinden, indien de wijziging van de prijs voortvloeit 
uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of 
regelgeving of haar oorzaak vindt in een wijziging van de 
prijs van hulpmiddelen, materialen, grondstoffen, lonen et 
cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de 
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Leveranties
Artikel  7
1. Alle leveranties welke door Onderaannemer geschieden, 
voor zover deze onderdeel vormen van de aanneming, 
zijn in de aanneemprijs begrepen. 2. Tenzij anders 
overeengekomen, geschiedt de levering op de locatie 
van de in het kader van de overeenkomst uit te voeren 
werkzaamheden. 3. Ongeacht het bepaalde in lid 2, 
kunnen partijen, schriftelijk en uitdrukkelijk, overeenkomen 
dat Siebers voor transport zorgt. Het risico van opslag, 
laden, transporteren en lossen rust in dat geval uitsluitend 
op Onderaannemer. 4. Tijdstippen en termijn van levering 
of uitvoering kunnen beïnvloed worden door het door 
Siebers met haar opdrachtgever overeengekomen (tijd)
schema. Ook de volgorde van de door Onderaannemer te 
verrichten prestaties kan door Siebers gewijzigd worden, 
een en ander zonder dat zulk Onderaannemer recht geeft 
op enige vergoeding. 5. Onderaannemer is jegens Siebers 
aansprakelijk voor alle gevolgen van aan Onderaannemer 
toerekenbare tekortkomingen, waaronder stagnatie en te 
late oplevering van het werk. 6. In geval van stagnatie bij 
leveringen en/of werkzaamheden is Siebers te allen tijde 
gerechtigd om voor rekening van Onderaannemer binnen 
redelijke grenzen zodanige maatregelen te nemen als 
zij voor de vlotte totstandkoming van levering of werk 
dienstig oordeelt. 7. De schadelijke gevolgen van de in 
dit artikel bedoelde stagnatie en tekortkomingen mag 
Siebers verrekenen met hetgeen zij aan Onderaannemer 
verschuldigd is.

Opzegging
Artikel 8
1. Siebers kan de overeenkomst te allen tijde geheel of 
gedeeltelijk opzeggen. 2. In geval van tussentijdse op-

zegging zal Siebers de voor het gehele werk geldende 
prijs betalen, verminderd met de besparingen die voor 
Onderaannemer uit de opzegging voortvloeien, tegen 
aflevering door Onderaannemer van het reeds voltooide 
werk. 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt 
opgezegd door Onderaannemer, zal Siebers in overleg 
met  Onderaannemer zorgdragen voor overdracht van 
nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien 
de overdracht van de werkzaamheden voor Siebers 
extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan 
Onderaannemer in rekening gebracht. Onderaannemer 
is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde 
termijn te voldoen, tenzij Siebers anders aangeeft.

Ontbinding en opschorting
Artikel 9
1. Siebers is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, 
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien 
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk 
is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen 
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding 
van de overeenkomst in redelijkheid niet van Siebers kan 
worden gevergd. 2. Indien Onderaannemer zijn uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt 
en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan 
is Siebers gerechtigd de overeenkomst terstond en met 
directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting 
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding 
of schadeloosstelling, terwijl Onderaannemer, uit 
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling is verplicht. 3. Indien de overeenkomst 
wordt ontbonden zijn de vorderingen van Siebers op 
Onderaannemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Siebers 
de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt 
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Indien 
de ontbinding aan Onderaannemer toerekenbaar is, 
is Siebers gerechtigd tot vergoeding van de schade, 
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en 
indirect ontstaan. 5. Siebers is bevoegd de nakoming van 
de verplichtingen op te schorten, indien Onderaannemer 
de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig 
nakomt of na het sluiten van de overeenkomst Siebers ter 
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven 
te vrezen dat Onderaannemer de verplichtingen niet 
zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde 
van Onderaannemer niet langer van Siebers kan worden 
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk 
overeengekomen condities zal nakomen. 6. Indien Siebers 
tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei 
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten 
daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 7. Siebers behoudt 
steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Surseance van betaling en faillissement
Artikel 10
1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van 
betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor 
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven 
- ten laste van Onderaannemer, van schuldsanering of 
een andere omstandigheid waardoor Onderaannemer 
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, 
staat het Siebers vrij om de overeenkomst terstond en 
met directe ingang op te zeggen dan wel de order of 
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting 
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling. 2. De vorderingen van Siebers op 
Onderaannemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Overmacht
Artikel 11
1. Siebers is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting jegens Onderaannemer indien hij daartoe 
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid 
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de 
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht 
wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast 
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of 
niet voorzien,waarop Siebers geen invloed kan uitoefenen, 
doch waardoor Siebers niet in staat is zijn verplichtingen 
na te komen, waaronder doch niet uitsluitend extreme 
weersomstandigheden en terreinomstandigheden. 
Werkstakingen in het bedrijf van Siebers of van derden 
daaronder begrepen. Evenals storingen, oponthoud en 
wijzigingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid 
van de service van de netwerkbeheerders en (systeem) 
providers van Siebers. Siebers heeft ook het recht zich 
op overmacht te beroepen indien de omstandigheid 
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, 
intreedt nadat Siebers zijn verbintenis had moeten 
nakomen. 3. Siebers kan gedurende de periode dat 
de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer 
duurt dan 90 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd 
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij.

Betaling
Artikel 12
1. Betaling aan Onderaannemer vindt plaats in termijnen 
overeenkomstig de vorderingen van de werkzaamheden 
volgens een overeen te komen betalingsschema. 2. Siebers 
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zal slechts tot betaling overgaan zodra Onderaannemer 
alle gegevens in het kader van de ketenaansprakelijkheid 
heeft verstrekt en Onderaannemer alle verplichtingen die 
voorvloeien uit deze overeenkomst naar genoegen van 
Siebers is nagekomen. 3. Betaling zal steeds geschieden 
binnen 45 dagen na binnenkomst van de factuur. 4. Siebers 
is gerechtigd haar vorderingen op Onderaannemer, uit 
welke hoofde ook, al dan niet opeisbaar en al dan niet 
onder tijdsbepaling of voorwaarde, op te schorten en te 
verrekenen met hetgeen Siebers aan Onderaannemer 
is verschuldigd. 5. Onderaannemer is verplicht binnen 
14 dagen na beëindiging van zijn werkzaamheden zijn 
vorderingen op Siebers in te dienen, indien en voor 
zover de uitvoering van het Werk heeft meegebracht dat 
zijn eindafrekening afwijkt van het in de overeenkomst 
bepaalde bedrag. 6. Bij gebreke van tijdige indiening 
vervalt het recht op aanspraak op een eventuele 
aanvullende betaling. 7. Onderaannemer is nimmer 
gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Siebers 
verschuldigde. Onderaannemer is evenmin gerechtigd 
om de betaling van een factuur om een andere reden 
op te schorten. 8. Indien Onderaannemer in verzuim 
is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening 
buiten rechte voor rekening van Onderaannemer. Indien 
Siebers echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt 
die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijk 
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De 
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten 
zullen eveneens op Onderaannemer worden verhaald. 9. 
Onderaannemer is over de verschuldigde incassokosten 
eveneens rente verschuldigd. 10. Tot zekerheid van de 
nakoming van de verplichtingen door Onderaannemer 
zal gedurende de onderhoudstermijn, ingaande op de 
dag na oplevering een bedrag ter grootte van 5% van de 
aanneemsom door Siebers worden ingehouden. 11. Tijdens 
de onderhoudstermijn dient Onderaannemer klachten en/
of bij de oplevering gesignaleerde gebreken binnen twee 
weken na melding te hebben afgehandeld, bij gebreke 
waarvan Siebers, zonder sommatie of ingebrekestelling, 
gerechtigd is deze te laten verhelpen voor rekening en 
risico van Onderaannemer. 

Verpanding/cessie
Artikel 13
1. Onderaannemer is niet bevoegd vorderingen op 
Siebers te verpanden/cederen aan een derde, behoudens 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Garanties
Artikel 14
1. Onderaannemer garandeert Siebers en diens rechts-
opvolgers de blijkens de overeenkomst betreffende pres- 
tatie verlangde garanties. 2. Alle garanties voor werk-
zaamheden en/of leveranties van derden zullen in opdracht 
van Onderaannemer mede op naam gezet worden van 
Siebers en haar rechtsopvolgers. 3. Onderaannemer 
is verplicht de schriftelijke garanties/certificaten tijdig 
op het daarvoor overeengekomen tijdstip af te geven.  
4. Bij gebreke van nakoming van de in de vorige leden 
genoemde verplichtingen is Onderaannemer aan Siebers 
een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van  
€ 500,- voor iedere dag, of gedeelte daarvan, onverminderd 
de verplichting voor Onderaannemer om aan Siebers de 
volledige schade te vergoeden.

Schade en aansprakelijkheid
Artikel 15
1. Onderaannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor de deugdelijkheid van het door hem verrichte werk 
en/of de door hem verwerkte – al dan niet voorgeschreven 
– materialen. 2. Voor zover Onderaannemer gebruik 
maakt van materiaal, werktuigen of gereedschappen 
van Siebers, is hij verantwoordelijk voor een juist gebruik 
en onderhoud. Voor eventuele beschadigingen en/of 
diefstal van bedoelde werktuigen en gereedschappen is 
Onderaannemer aansprakelijk. 3. Indien werkzaamheden 
moeten worden verricht op of aan reeds gereedgekomen 
onderdelen van het toegevoegde werk moet Onderaan-
nemer beschermende maatregelen nemen om beschadi-
ging en/of vervuiling te voorkomen. Bij beschadiging is 
Onderaannemer aansprakelijk voor de hierdoor ontstane 
schade. 4. Indien Onderaannemer niet voldoet aan zijn 
verplichtingen jegens Siebers of onrechtmatig handelt, 
is hij aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende 
schade, hiermee verband houdende boetes en alle 
juridische kosten, alle door Siebers daadwerkelijk ge-
maakte buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten 
daarbij inbegrepen. 5. Onderaannemer is tegenover 
Siebers geheel aansprakelijk voor eventulele boetes en/
of schadevergoedingen, die door de opdrachtgever 
van Siebers of derden aan Siebers worden opgelegd, 
c.q. op Siebers worden verhaald, zoals wegens te late 
oplevering als wegens stagnatie veroorzaakt door 
Onderaannemer, zonder dat enige ingebrekestelling of 
sommatie is vereist. 6. Onderaannemer is aansprakelijk 
voor de door hem in het kader van zijn werkzaamheden 
veroorzaakt precariorechten, ongeacht of deze aan 
Siebers of onderaannemer worden opgelegd. 7. Ingeval 
van boetes of schadevergoedingen is Siebers gerechtigd 
het bedrag daarvan in te houden op en te verrekenen 
met betalingen aan Onderaannemer. 8. Siebers is jegens 
Onderaannemer niet aansprakelijk voor enige indirecte 
schade, terwijl haar eventuele aansprakelijkheid voor 
directe schade van Onderaannemer bepertk blijft tot 

10% van de overeengekomen aanneemsom. 9. Siebers 
is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvallen 
van ter beschikking gesteld hulpmateriaal, stagnaties in 
de levering van voorzieningen (zoals water, stroom, e.d.), 
vertraging veroorzaakt door een andere Onderaannemer, 
door bijzondere weersomstandigheden of enige andere 
vergelijkbare niet aan Siebers toerekenbare tekortkoming. 

Verzekeringen
Artikel 16
1. Onderaannemer is voor wat betreft verzekerde schade 
meeverzekerd onder de CAR-verzekering van Siebers met 
inachtneming van het hierna bepaalde. Het betreft hier 
schade aan het werk. 2. Schadegevallen kunnen alleen 
schriftelijk bij Siebers aangemeld worden binnen een 
redelijke termijn. 3. Onderaannemer is niet meeverzekerd 
tegen schade, die niet valt onder de hiervoor bedoelde 
CAR-verzekering. Onderaannemer dient zich voor eigen 
rekening tegen alle overige schades te verzekeren. 
Daaronder zal ook moeten vallen de aansprakelijkheid 
voor ontwerpfouten van Onderaannemer als hij ontwerp/ 
detaillering op zich heeft genomen. 4. Onderaannemer 
zal aan Siebers vergoeden het eigen risico dat 
voortvloeit uit een beroep op de hiervoor bedoelde 
CAR-verzekering vanwege een gedraging van Onder-
aannemer. 5. Onderaannemer is verplicht zich voor 
een voldoende bedrag met een minimum van  
€ 2.500.000,- per gebeurtenis te verzekeren tegen 
wettelijke aansprakelijkheid. Op verzoek toont hij Siebers 
de polis ter zake en daaropvolgend telkens bij wijzigingen 
in verzekeraar of voorwaarden de meest recente polis ter 
zake. 6. Onderaannemer dient alle goederen die hij van 
Siebers of van derden ten behoeve van het Werk onder zich 
heeft en zijn eigen goederen genoegzaam te verzekeren 
tegen alle schade, diefstal inbegrepen. Onderaannemer is 
desgevraagd verplichting om de betreffende polissen aan 
Siebers ter beschikking te stellen. Indien Onderaannemer 
deze verzekeringsverplichting niet nakomt, is Siebers 
gerechtigd bedoelde aansprakelijkheid en goederen 
voor rekening van Onderaannemer te verzekeren.  
7. Onderaannemer is verplicht de goederen, bestemd voor 
het Werk tot het moment van eigendomsoverdracht aan 
Siebers te verzekeren tegen alle schade en diefstal. De 
tweede en derde volzin van het vorige lid van dit artikel zijn 
hierop overeenkomstig van toepassing. 8. Elektronische 
handgereedschappen en materiaal vallen niet onder de 
CAR-verzekering.

Milieu
Artikel  17
1. Onderaannemer draagt zorg voor een milieu hygiënisch 
verantwoorde verwijdering van de afval en/of reststoffen 
die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden zijn vrijge-
komen. 2. Afvalberging die behoren tot de uitvoering 
van de werkzaamheden vindt plaats op kosten van 
Onderaannemer. 3. Onvoorziene milieuaspecten die zich 
aandienen, nadat de offerte is uitgebracht worden in 
overleg met Siebers als meerwerk in rekening gebracht. 

Vrijwaring
Artikel 18
1. Onderaannemer vrijwaart Siebers voor eventuele aan-
spraken van derden, die in verband met de uitvoering van 
de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak 
aan andere dan aan Siebers toerekenbaar is. 2. Indien 
Siebers uit dien hoofde door derden mocht worden 
aangesproken, dan is Onderaannemer gehouden Siebers 
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al 
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag 
worden. 3. Mocht Onderaannemer in gebreke blijven in 
het nemen van adequate maatregelen, dan is Siebers, 
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te 
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Siebers en 
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening 
en risico van Onderaannemer.

Intellectuele eigendom
Artikel 19
1. Siebers behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is over- 
eengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder  
andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, teke-
ningen en schetsen. Onderaannemer dient op het 
eerste verzoek van Siebers alle verstrekte ontwerpen, 
afbeeldingen. Tekeningen en schetsen terug te geven 
aan Siebers. Een en ander onverminderd alle ander aan 
Siebers ten dienste staande wettelijke maatregelen tot 
waarborging van zijn rechten. 2. Het is Onderaannemer 
zonder toestemming van Siebers verboden materiaal van 
Siebers waarop intellectuele eigendomsrechten berusten 
op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, 
te exploiteren of ten toon te stellen. 3. Siebers behoudt zich 
de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op 
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en 
regelgeving. Siebers heeft het recht de door de  uitvoering 
van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis 
ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij 
geen strikt vertrouwelijke informatie van Onderaannemer 
ter kennis van derden wordt gebracht.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Artikel 20
1. Onderaannemer geeft hierbij aan Siebers toestemming 
voor de verwerking van alle gegevens van Onderaannemer 
welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
overeenkomst tussen Onderaannemer en Siebers en 

Opdrachtgever en Siebers, alsmede voor de verwerking 
van alle gegevens die door Onderaannemer gedurende de 
looptijd van de overeenkomst en/of voorafgaand aan het 
sluiten van de overeenkomst aan Siebers ter beschikking 
zijn gesteld. 2. Onderaannemer en Siebers erkennen dat 
de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor 
de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan 
de wettelijke verplichting(en) van Siebers, om de vitale 
belangen van Onderaannemer te beschermen, dan 
wel voor de behartiging van legitieme belangen van 
Siebers. 3. Siebers zal de gegevens niet voor een ander 
doel gebruiken dan noodzakelijk is voor de uitvoering 
van de overeenkomst dan wel om te voldoen aan enige 
wettelijke verplichting. 4. Onderaannemer geeft reeds nu 
voor alsdan aan Siebers toestemming om de gegevens te 
bewaren zolang er voor Siebers enige (wettelijke of fiscale) 
bewaartermijn geldt. De gegevens zullen in ieder geval 
gedurende een periode van vijf (5) jaar na afloop van de 
overeenkomst worden bewaard. 

Afspraken personeel
Artikel 21
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen 
bevoegde medewerkers van Siebers binden deze laatste 
niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd. 2. Als niet tot 
handelen bevoegde werknemers dienen in dit verband te 
worden beschouwd alle medewerkers die geen volmacht 
hebben.

Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 22
1.  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toe-
passing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
wordt uitgesloten. 2. Geschillen voortvloeiend uit deze 
overeenkomst zullen door de meest gerede partij uit-
sluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-
Brabant.  

Vindplaats voorwaarden
Artikel 23
1. Deze voorwaarden zijn ter hand gesteld voorafgaand of 
tijdens het sluiten van de overeenkomst. Daarnaast zijn 
deze voorwaarden te vinden op de website van Siebers: 
www.siebersgroep.nl 2. Van toepassing is steeds de versie 
zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de 
overeenkomst. 
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