ALGEMENE VOORWAARDEN van de Roosevelt Groep
Toepasselijkheid
1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, bestellingen en overeenkomsten van/met de
Roosevelt Groep.
2. Deze voorwaarden sluiten in hun geheel alle gedrukte of geschreven leveringsvoorwaarden van de leverancier of van
enige branche-organisatie uit.
Wijzigingen
3. Wijzigingen in overeenkomsten (waaronder meerwerk) tussen de Roosevelt Groep en leveranciers worden
voorafgaand schriftelijk overeengekomen.
4. Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het
tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te mogen geven, de Roosevelt Groep hieromtrent
onmiddellijk , schriftelijk te informeren.
Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van de Roosevelt Groep onredelijk zijn, zullen partijen
hierover in overleg treden.
Overdracht van verplichtingen
5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Roosevelt Groep zal de leverancier zijn verplichtingen of enig
deel ervan niet overdragen.
Risico, eigendomsoverdracht en levering
6. De eigendom van en het risico voor goederen gaan op de Roosevelt Groep over door overgave der goederen op de in
haar opdracht vermelde plaats van aflevering.
7. Indien om welke reden dan ook de Roosevelt Groep niet in staat is de goederen in ontvangst te nemen op het
overeengekomen tijdstip en deze gereed zijn voor verzending, zal de leverancier de goederen (doen) bewaren, beveiligen
en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bezorgd zijn.
8. Alle gebruikelijke verpakking (uitgezonderd leenemballage) wordt bij de levering eigendom van de Roosevelt Groep
Leenemballage moet als zodanig duidelijk door leverancier worden gemerkt.
Specificaties
9. Tevoren wordt op verzoek van de Roosevelt Groep een offerte van bedoelde onderhouds- en/of
servicewerkzaamheden uitgebracht. De offerte bevat een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren
werkzaamheden alsmede de materialen die hierbij nodig zijn. Van materialen en uren wordt een begroting opgesteld
door leverancier en overgelegd aan de Roosevelt Groep . De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd nadat de
Roosevelt Groep schriftelijk (per email) toestemming heeft verleend.
10. De leverancier staat er voor in dat de geleverde goederen of diensten geheel aan de door de Roosevelt Groep
gestelde eisen, dan wel programma‟s van eisen, voldoen.
Indien door de Roosevelt Groep geen eisen gesteld zijn, dient de leverancier de kwaliteit te leveren die voor het doel
gebruikelijk is. Leverancier staat er daarbij voor in dat de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, een en ander op grond van de kundigheid die de
Roosevelt Groep redelijkerwijs van Leverancier mag verwachten.
Inspectie door of namens de Roosevelt Groep ter plaatse van afzending ontheft de leverancier niet van deze
verplichting.
11. Leverancier waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen en werkzaamheden, die op
grond van de overeenkomst geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die
gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die geldig mochten zijn op
het tijdstip, dat die goederen geleverd worden.
12. Geleverde zaken of diensten mogen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, waaronder octrooi,
licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam.
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Leverancier vrijwaart de Roosevelt Groep voor alle aanspraken van dien aard en zal alle daardoor veroorzaakte schade
aan de Roosevelt Groep vergoeden.
Onderaanneming, veiligheid en milieu
13. Het is leverancier niet toegestaan werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, tenzij de Roosevelt Groep daartoe
op voorhand schriftelijk toestemming heeft verleend aan leverancier. Indien de Roosevelt Groep op voorhand schriftelijk
toestemming heeft verleend aan leverancier om werkzaamheden door derden te laten verrichten, blijft leverancier voor
dat deel dat in onderaanneming wordt uitgevoerd jegens de Roosevelt Groep ten volle verantwoordelijk en aansprakelijk.
Indien de Roosevelt Groep op voorhand schriftelijk toestemming heeft verleend aan leverancier om werkzaamheden door
derden te laten verrichten, is leverancier steeds verplicht alle aan hem door de Roosevelt Groep contractueel opgelegde
verplichtingen (waaronder deze algemene voorwaarden) schriftelijk door te contracteren naar deze
derden/onderaannemers, zodat leverancier deze derden/onderaannemers kan houden aan dezelfde verplichtingen, als
waartoe leverancier jegens de Roosevelt Groep is gehouden. Leverancier en zijn werknemers evenals door hem met
toestemming van de Roosevelt Groep ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en
milieuvoorschriften in acht te nemen.
Prijzen, facturering en betaling
14. De in de overeenkomst vermelde prijs is vast. Verrekenen kan alleen na schriftelijke toestemming van de Roosevelt
Groep.
15. Betaling vindt plaats op factuur binnen 45 dagen na ontvangst van de factuur en volledige akkoordbevinding van
zaken.
16. Facturering dient periodiek, regulier eenmaal per maand, te geschieden door de facturen in te dienen bij de
Roosevelt Groep . Facturen worden aangeboden als gedetailleerde verzamelfactuur. Hiertoe stelt de Roosevelt Groep
een systeem ter beschikking dat leverancier via internet kan gebruiken.
17. Voor zover de opdrachtgever van de Roosevelt Groep de werkzaamheden en facturen van leverancier niet heeft
goedgekeurd, is de Roosevelt Groep gerechtigd haar betaling van bedoelde facturen aan leverancier op te schorten.
18. Leverancier is verplicht te bewerkstelligen dat de werkbon wordt bijgesloten bij het aanbieden van de facturen aan
de Roosevelt Groep. De werkbon dient getekend te zijn voor akkoord en voorzien van naam in blokletters van de
ondertekenaar met betrekking tot werkuren besteed aan de werkzaamheden. Indien de uitvoering van de
werkzaamheden plaatsvindt op een tijdstip dat geen ondertekening van de werkbon kan plaatsvinden, na werktijd, wordt
ontheffing verleend voor ondertekening.
Correspondentie
19. Leverancier dient in zijn correspondentie en op elk bericht of document, dat op de overeenkomst betrekking heeft,
het opdrachtnummer of referentienummer van de Roosevelt Groep te vermelden.
20. Per zending van goederen dienen per opdrachtnummer paklijsten of inhoudsopgaven te worden meegezonden.
Aansprakelijkheid
21. Leverancier is aansprakelijk voor alle door hem of zijn personeel respectievelijk zijn onderaannemers
toegebrachte(directe en indirecte) schade (daaronder begrepen schade als gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig
handelen van/door leverancier en zijn onderaannemers, schade aan zaken en personen, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) die ondermeer is ontstaan in verband met het wel, niet of niet
juist uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of daarmee gelijk
te stellen grove onzorgvuldigheid aan de zijde van de Roosevelt Groep . Indien bij het verrichten van de werkzaamheden
toerekenbaar door leverancier schade aan zaken en personen is veroorzaakt, zal leverancier tenminste het herstel en
vervangingskosten vergoeden aan de Roosevelt Groep. Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in nakoming van
een verplichting voortvloeiend uit een overeenkomst met de Roosevelt Groep, zal leverancier de schade die de Roosevelt
Groep lijdt, vergoeden.
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De Roosevelt Groep is niet aansprakelijk voor fouten van de Service meldkamer. De Roosevelt Groep is nimmer
aansprakelijk voor (indirecte) schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
onzorgvuldigheid van de Roosevelt Groep .
22. Leverancier vrijwaart de Roosevelt Groep van en tegen alle gevolgen, aanspraken, vorderingen en kosten in verband
met schade toegebracht aan leverancier en haar personeel dan wel aan derden, in enig verband staande met de
uitvoering van haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, en voorts indien deze schade is veroorzaakt
door handelen of nalaten van leverancier, door hem gebruikte materialen, van personen voor wie leverancier
aansprakelijk is of die in opdracht van leverancier de werkzaamheden of een onderdeel daarvan uitvoeren. Deze
vrijwaring omvat tevens de kosten voor advies en juridische bijstand. .
23. Leverancier draagt zorg voor een deugdelijke verzekeringsdekking ter afdekking van risico‟s. Leverancier heeft op het
eerste verzoek van de Roosevelt Groep de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.
Ontbinding en opzegging
24. In geval van tekortkoming door leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, en van
stillegging of liquidatie van de onderneming van leverancier, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft
de Roosevelt Groep het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en zonder
rechtelijke tussenkomst eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd
eventuele hem verder toekomende rechten.
25. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan leverancier.
26. De Roosevelt Groep is gerechtigd overeenkomsten met leverancier tussentijds op te zeggen, met inachtneming van
een redelijke opzegtermijn, die minimaal 1 maand beloopt. Opzegging geschiedt schriftelijk.
Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
27. Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie
geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van de Roosevelt Groep .
28. Bij overtreding van het in het voorgaande lid gesteld zal de Roosevelt Groep een direct opeisbare boete aan
leverancier opleggen van € 5.000,- voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete wordt door leverancier direct
betaald na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan leverancier.
Varia
29. Opdrachten worden conform de instructie vermeld op de opdracht door leverancier uitgevoerd. De opdracht wordt
middels e-mail en in het werkopdrachtensysteem aan leverancier bevestigd.
30. Leverancier wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften welke bij de uitvoering van het
werk behoren te worden nageleefd en leverancier zal deze in acht nemen. Leverancier vrijwaart de Roosevelt Groep van
iedere aansprakelijkheid wegens het niet naleven van enige wettelijke of contractuele verplichting door leverancier.
31. Indien er bijzondere omstandigheden zijn in verband met het uitvoeren van een opdracht, zoals levertijden,
noodvoorzieningen etc., wordt de Roosevelt Groep hiervan in kennis gesteld door leverancier.
32. Leveranciers conformeren zich aan de werkwijze van de Roosevelt Groep en hanteren een tariefstelling op basis van
uniforme uurtarieven.
33. Betaling van leverancier ontslaat leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, waartoe hij gebonden is
volgens de overeenkomst of daarbuiten.
34. Facturen dienen op naam van de Roosevelt Groep te worden gesteld en aan haar te worden geadresseerd.
Op de factuur dient tevens, voor zover van toepassing, vermeld te worden:
-

naam, adres en vestigingsplaats van leverancier;

-

naam, adres en vestigingsplaats van de Roosevelt Groep;
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-

dagtekening en volgnummer;

-

opdrachtnummer;

-

uitvoeringsadres;

-

uitvoeringsdatum;

-

korte omschrijving verrichte werkzaamheden;

-

aantal manuren;

-

omvang loonsom in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen;

-

naam van de bedrijfsvereniging van leverancier en zijn aansluitnummer;

-

loonbelastingnummer van leverancier;

-

BTW-identificatienummer van leverancier en de Roosevelt Groep; afhankelijk van de opdracht dient
vermeld te worden of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting van toepassing is en
indien dit niet het geval is het bedrag van de omzetbelasting.

35. Indien een opdracht niet is verstrekt op basis van een goedgekeurde schriftelijk offerte, dient op de factuur een
nauwkeurige specificatie van het aantal gewerkte uren met vermelding van het uurloon en de prijs en hoeveelheid van
de gebruikte materialen en de inzet van eventueel materieel te worden vermeld.

36. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de opdracht heeft de Roosevelt Groep het recht de betaling geheel of
gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de
tekortkoming. De Roosevelt Groep heeft te allen tijde het recht genoegzame zekerheidsstelling te verlangen van
leverancier voor de correcte nakoming van al zijn verplichtingen.
37. De door leverancier uitgevoerde werkzaamheden zullen onder de dekking vallen van de door de leverancier verplicht
afgesloten CAR-polis.
38. Leverancier is volledig aansprakelijk voor schade vanwege handelingen en/of werkzaamheden, welke onder haar
verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Leverancier zal hiertoe eveneens een WA-verzekering afsluiten. De Roosevelt
Groep ontvangt op verzoek de polissen van de verzekeringen.
39. In voorkomende gevallen stelt de Roosevelt Groep leverancier met bekwame spoed en in ieder geval binnen twee
maanden na ontdekking van schade schriftelijk aansprakelijk met een gedetailleerde omschrijving van de schade. Een
specificatie van de kosten volgt zo spoedig mogelijk. Leverancier bevestigt de aansprakelijkheidsstelling en zorgt voor
een verdere correcte afhandeling van de gemelde aansprakelijkheidsstelling.
40. Leverancier is verplicht bij uitvoering van de werkzaamheden voorschriften van openbare nutsbedrijven en
gemeenten op te volgen, alsmede normen en eisen vastgesteld in de geldende NEN normbladen, publicatiebladen van de
ARBO diensten en de geldende wettelijke bepalingen.
Brandgevaarlijke werkzaamheden

41. Leverancier is verplicht bij het verrichten van werkzaamheden met open vuur –zoals lassen, snijden, vlam solderen,
verf afbranden, dak bedekken en dergelijke- ten behoeve van de uitvoering van het werk de volgende maatregelen te
nemen:
a. Genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht na kennisgeving aan de Roosevelt Groep. Er dient
door leverancier op te worden toegezien dat brandbare zaken niet door vlammen, vonken, hete gassen of
warmtegeleiding kunnen worden aangetast.
b. Brandbare stoffen, uitgezonderd die welke nodig zijn voor de uitvoering van het werk, moeten worden verwijderd tot
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op een veilige afstand (bij lassen of snijden: 10 meter) of, indien dit niet mogelijk is, dienen zij te worden beschermd of
afgedekt met onbrandbaar materiaal.
c. De locatie waar de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn uitgevoerd en de aanliggende ruimten dienen één uur na
beëindiging van de werkzaamheden te worden gecontroleerd.

d. Tijdens de uitvoering van het werk dient een medewerker van leverancier, bekend met de werking van
brandblusmiddelen, ter plaatse aanwezig te zijn met brandslang of brandblusser.

42. Ingeval van (brand-)schade in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de onderhavige werkzaamheden zijn
uitgevoerd, dient leverancier te bewijzen dat genoemde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

43. Voor de uitvoering van de in dit artikel bedoelde werkzaamheden dient leverancier in het bezit te zijn van een
ondertekende vergunning“Brandgevaarlijke werkzaamheden”, volgens model van het Technisch Bureau ter Bevordering
van Schadepreventie.
44. Leverancier dient zich tegen de risico‟s voortvloeiend uit brandgevaarlijke werkzaamheden deugdelijk te hebben
verzekerd.
Wet Ketenaansprakelijkheid

45. Leverancier verplicht zich om, indien dit van toepassing is op de verstrekte opdracht, alle medewerking te verlenen,
informatie te verschaffen, bewijs te verstrekken en instructies op te volgen, die door de Roosevelt Groep op
administratief gebied gewenst wordt in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

46. Leverancier verplicht zich jegens de Roosevelt Groep om, indien dit van toepassing is op de verstrekte opdracht, al
zijn verplichtingen jegens of in verband met de in het werk gestelde werknemers na te komen, hetgeen inhoudt dat
leverancier stipt dient te voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van loonbelasting en premies
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, loon en andere betalingen die verband houden met het
personeel dat het door de Roosevelt Groep opgedragen werk uitvoert en verplicht zich voorts ten aanzien van de
werknemers de toepasselijke CAO stipt na te leven.

47. De Roosevelt Groep dient, indien dit van toepassing is op de verstrekte opdracht, voor aanvang van het werk in het
bezit te worden gesteld van verklaringen inzake het betalingsgedrag van leverancier jegens de uitvoeringsinstelling en de
belastingdienst. Deze verklaringen mogen niet ouder zijn dan drie maanden en dienen voorts, zolang er opdrachten in
uitvoering zijn, om de drie maanden aan de Roosevelt Groep te worden overgelegd.

48. Leverancier verplicht zich in het bijzonder , indien dit van toepassing is op de verstrekte opdracht, tot het met de
Roosevelt Groep sluiten van een overmakingsovereenkomst als genoemd in het G-rekeningenbesluit en de
Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 en verplicht zich de regelingen
dienaangaande na te leven.

49. De Roosevelt Groep behoudt zich het recht voor om van elke door de leverancier ingediende nota een procentueel
deel ter grootte van de helft van het voor die opdracht gehanteerde loonkostenbestanddeel, als zijnde bestemd voor af
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te dragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, rechtstreeks over te maken naar een ten name ven de
leverancier gestelde G-rekening als bedoeld in het G-rekeningenbesluit en de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, dan wel rechtstreeks over te maken aan de betrokken
uitvoeringsinstelling/bedrijfsvereniging of de ontvanger der belastingen. De Roosevelt Groep wordt jegens leverancier
door deze betalingen gekweten.

Arbeidsomstandighedenbesluit

50. Leverancier is verplicht de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit, Publicatiebladen,
voorschriften en aanwijzingen van de Arbeidsinspectie na te leven, alsmede de verplichtingen zoals verwoord in de
artikelen 51 tot en met 55. Leverancier stelt de Roosevelt Groep voor de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk op
de hoogte van zijn bevindingen.
51. Indien sprake is van door - de Roosevelt Groep op voorhand schriftelijk toegestane – neven- of onderaannemers
dient leverancier zich er van te overtuigen dat er een coördinator voor de uitvoeringsfase is aangesteld, conform het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

52. Indien sprake is van door de Roosevelt Groep op voorhand schriftelijk toegestane neven/onderaanneming dient
leverancier een coördinator aan te stellen voor de uitvoeringsfase, die de taken als neergelegd in het
Arbeidsomstandighedenbesluit dient uit te voeren. Leverancier zorgt ervoor dat de coördinator zijn taken naar behoren
en in overeenstemming met het Arbeidsomstandighedenbesluit uitvoert.

53. Indien daartoe de verplichting bestaat op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit, zorgt leverancier voor het
opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan). Het V&G plan maakt deel uit van de opdracht. Het
veiligheids- en gezondheidsplan dient door de “coördinator uitvoeringsfase” te worden gecompleteerd.

54. Aanwijzingen van de “coördinator uitvoeringsfase”, alsmede de aanwijzingen in een veiligheid- en gezondheidsplan
dienen door leverancier te worden opgevolgd en kunnen nimmer leiden tot een verrekening van eventueel daaruit
voortvloeiende kosten.

55. Leverancier dient zich ervan te overtuigen dat de werkplek veilig is. Waar nodig dient leverancier maatregelen en/of
voorzieningen te treffen om de veiligheid van de werknemers, de werkplek en de directe omgeving daarvan te
waarborgen.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de Roosevelt Groep
56. De werkzaamheden van de Roosevelt Groep bestaan er in essentie uit dat zij partijen (haar opdrachtgevers en de
leveranciers) bij elkaar brengt en daarbij faciliteert. De Roosevelt Groep voert jegens haar opdrachtgevers feitelijk niet
zelf de opdrachten uit; dat gebeurt door de leveranciers. Om die reden is leverancier verantwoordelijk voor haar eigen
werkzaamheden en verplichtingen als ware zij rechtstreeks opdrachtnemer of aannemer van de opdrachtgever van de
Roosevelt Groep. De opdrachtgevers van de Roosevelt Groep hanteren hun eigen algemene voorwaarden en verklaren
deze van toepassing op de rechtsverhouding met de Roosevelt Groep. De Roosevelt Groep verklaart bedoelde algemene
voorwaarden van haar opdrachtgever(s) op haar beurt van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Roosevelt
Groep en haar leverancier(s), omdat het feitelijk leverancier is die de werkzaamheden uitvoert of behoort uit te voeren.
De door de Roosevelt Groep doorgecontracteerde algemene voorwaarden van haar opdrachtgever(s) dienen aldus te
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worden bedoeld, gelezen en begrepen, dat het verplichtingen betreft van/vanuit de Roosevelt Groep, die door de
Roosevelt Groep worden opgelegd aan haar leveranciers.
Voor zover er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de Roosevelt
Groep en deze algemene voorwaarden van de Roosevelt Groep, prevaleren in beginsel onderhavige algemene
voorwaarden, dit ter beoordeling van de Roosevelt Groep, en verplichten leverancier en de Roosevelt Groep zich om de
ontstane tegenstrijdigheid en impasse weg te nemen en op te lossen, dit indachtig de inhoud en bedoeling van
onderhavige algemene voorwaarden, de overige gemaakte afspraken en verder conform hetgeen door de redelijkheid en
billijkheid wordt gevorderd.
Geschillen
57. Alle geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
58. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement „s-Hertogenbosch.
Toepasselijk recht
59. Op de overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van
de Roosevelt Groep deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen,
zoals het Weens Koopverdrag, worden uitgesloten.

