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Artikel 1 – Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 
overeenkomsten tussen Van Dorp installatiebedrijven B.V. of 
een aan haar gelieerde onderneming enerzijds en een 
opdrachtnemer of leverancier anderzijds. 

Artikel 2 – Definities 
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 
Algemene Inkoopvoorwaarden: deze algemene 
voorwaarden, inclusief de aanvullende voorwaarden inzake 
opdrachten en aanneming van werk die daarvan onderdeel 
uitmaken;  
Opdrachtgever: Van Dorp installatiebedrijven B.V. of een 
aan haar gelieerde onderneming;  
Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van 
Opdrachtgever; 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer. 

Artikel 3 – Voorwaarden Opdrachtnemer 
De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van 
Opdrachtnemer, onder welke benaming dan ook, wordt door 
Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 
Artikel  4 – Prijzen 

 Prijzen en/of aanneemsommen zijn telkens inclusief alle te 
maken kosten, exclusief BTW en vast.  

Artikel 5 – Levering van zaken 
5.1 Levering van goederen, inclusief alle bijbehorende 

hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie, dient te 
geschieden op de wijze en tijd, alsmede in de omschrijving, 
kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de Overeenkomst of door 
Opdrachtgever schriftelijk is aangegeven. 

5.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op basis 
van de meest recente Incoterms D.D.P. (delivered duty 
paid/franco huis) op het overeengekomen (verzend)adres, 
stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de 
overeengekomen termijn. Het voor levering 
overeengekomen tijdstip dan wel de voor levering over-
eengekomen termijn is steeds de fatale termijn.  

5.3 Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt de levering 
uit te stellen zal Opdrachtnemer de goederen deugdelijk en 
herkenbaar bestemd voor Opdrachtgever opslaan, beveiligen 
en verzekeren.  

5.5 De eventueel door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, 
modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, 
logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, designs, 
kleuren, materialen en/of andere gegevens dienen door 
Opdrachtnemer te worden gecontroleerd op juistheid.  

Artikel 6 – Uitvoering van diensten 
6.1 De in de Overeenkomst overeengekomen termijnen zijn fatale 

termijnen.  
6.2 Opdrachtnemer kan de uitvoering van zijn diensten slechts 

met voorafgaande schriftelijke toestemming van Op-
drachtgever aan derden op-/overdragen. 

 

Artikel 7 – Inspectie en keuring 
7.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de geleverde 

goederen te (laten) keuren, het werk te (laten) inspecteren 
dan wel te onderzoeken of geleverde diensten conform de 
Overeenkomst zijn uitgevoerd. De bevoegdheid omvat mede 
de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door 
Opdrachtnemer te gebruiken materieel of materiaal. 

7.2 In geval van afkeuring/non-conformiteit zal Opdrachtgever 
Opdrachtnemer in kennis stellen en de goederen voor 
rekening en risico van Opdrachtnemer (doen) opslaan.  

7.3 Inspectie of keuring ontslaat Opdrachtnemer nimmer van 
enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals voortvloeit uit de 
Overeenkomst. 

 
 Artikel 8 – Eigendom en risico 
8.1 De eigendom en het risico van goederen gaat van 

Opdrachtnemer op Opdrachtgever over op het moment van 
levering, tenzij de goederen tijdens of na de levering op de 
voet van deze voorwaarden door Opdrachtgever worden 
afgekeurd. 

8.2 Opdrachtnemer garandeert dat de onbezwaarde eigendom 
van goederen door Opdrachtgever wordt verkregen. 

Artikel 9 – Verpakking en verzending 
9.1 Opdrachtnemer zal de goederen voor zijn rekening met 

inachtneming van de bij of krachtens wet gestelde eisen en 
op een voor de goederen geëigende manier verpakken. Bij 
iedere zending dient een paklijst te zijn gevoegd. 

9.2 Opdrachtnemer dient verpakkingsmateriaal op eerste 
verzoek van Opdrachtgever terug te nemen. Retourzending 
van emballagematerialen geschiedt voor rekening en risico 
van Opdrachtnemer naar een door deze op te geven 
bestemming. 

Artikel 10 – Facturering en betaling 
10.1 Facturen dienen ten minste te vermelden de datum en het 

nummer van de order of de Overeenkomst, het afleveradres, 
de leverdatum, de nettoprijs en het KvK- en BTW-nummer 
van Opdrachtnemer.  

10.2 Facturen (mede) gebaseerd op manuren, worden voorzien 
van een bijlage met de manurenregistratie.  

10.3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer geven elkaar over en weer 
toestemming om digitaal te factureren.  

10.4 De betalingstermijn van de facturen van Opdrachtnemer is 
telkens 60 dagen na ontvangst. 

Artikel 11 – Wijzigingen 
11.1 Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst ten aanzien van 

de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren goederen te 
wijzigen en modificaties aan te brengen in tekeningen, 
specificaties en dergelijke. 

11.2 Indien een zodanige wijziging naar het oordeel van 
Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen 
prijs, levertijd en/of kwaliteit zal hij, alvorens aan de wijziging 
gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de 
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk 
informeren. 
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11.3 Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het 
oordeel van Opdrachtgever onredelijk zouden zijn ten op-
zichte van de aard en de omvang van de wijziging heeft 
Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden door 
middel van een schriftelijke kennisgeving aan 
Opdrachtnemer. Een ontbinding op grond van dit lid geeft 
Opdrachtnemer geen recht op vergoeding van enigerlei 
schade. 

Artikel 12 - Garantie 
12.1 Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren goederen dan 

wel de te verlenen diensten beantwoorden aan de 
Overeenkomst.  

12.2 Er geldt een garantietermijn van vijf (5) jaren nadat de 
goederen zijn geleverd en/of de diensten zijn uitgevoerd. 
Gebreken anders dan door normale slijtage zullen in deze 
garantieperiode op eerste verzoek kosteloos door 
Opdrachtnemer worden hersteld. 

Artikel 13 – Geheimhouding 
 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle van 

Opdrachtgever afkomstige informatie en documentatie.  

Artikel 14 - Intellectueel eigendom 
14.1 Indien en voor zover Opdrachtnemer terzake van door hem 

geleverde goederen en/of door hem verleende diensten, 
inclusief de daarbij behorende documenten, eigenaar of 
rechthebbende is van intellectuele eigendomsrechten die 
betrekking hebben op die goederen of diensten, waarvan 
Opdrachtnemer kan bewijzen dat die voorafgaand aan 
inwerkingtreding van de Overeenkomst reeds bestonden en 
in eigendom waren bij Opdrachtnemer of dat zij onafhankelijk 
van (de uitvoering van) de Overeenkomst zijn ontwikkeld, 
berusten die intellectuele eigendomsrechten bij 
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verleent hierbij aan 
Opdrachtgever kosteloos een niet exclusief, eeuwigdurend, 
onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht 
ten aanzien van die intellectuele eigendomsrechten voor enig 
doel dat verband houdt met de uitvoering en/of het doel van 
de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht van Opdrachtgever om-
vat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan 
zijn (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie zij 
relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van zijn 
bedrijf. 

14.2 Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik (inclusief 
doorverkoop) van de door hem geleverde goederen of ver-
richte diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele ei-
gendomsrechten of andere (eigendoms)rechten van derden. 

14.3 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken 
van derden die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in de 
voorgaande leden genoemde rechten en Opdrachtnemer zal 
Opdrachtgever alle schade vergoeden die daarvan het gevolg 
is. 

14.4 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle 
materialen, methodes, gegevens, tekeningen, informatie, 
verslagen, know-how, uitvindingen, handelsgeheimen, 
verbeteringen, technieken en andere resultaten, alsmede 
bijbehorende documentatie, die in verband met of als gevolg 
van enige relatie (waaronder de Overeenkomst) tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontstaan, berusten vanaf 

het moment van totstandkoming uitsluitend bij Op-
drachtgever. Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, hierbij 
bij voorbaat onvoorwaardelijk en om niet die intellectuele 
eigendomsrechten over aan Opdrachtgever, welke over-
dracht Opdrachtgever aanvaardt.  

14.5 Indien voor de overdrachten als bedoeld in dit artikel nadere 
formele handelingen noodzakelijk zijn, zegt Opdrachtnemer 
reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke medewerking 
daaraan toe, respectievelijk geeft nu reeds voor alsdan 
onherroepelijk volmacht aan Opdrachtgever die nadere 
formaliteiten te doen bewerkstelligen.  
 
Artikel 15 – Hulpmiddelen 

15.1 Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde dan wel door 
Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst 
aangeschafte of vervaardigde tekeningen, berekeningen, 
modellen, mallen, gereedschappen, componenten, speci-
ficaties en overige hulpmiddelen blijven of worden eigendom 
van Opdrachtgever op het moment van aanschaf of 
vervaardiging. 

15.2 Opdrachtnemer is verplicht de hulpmiddelen van 
Opdrachtgever te controleren op juistheid /toepasbaarheid en 
draagt daarvan het risico.  

15.3 Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen van Opdrachtgever 
zichtbaar merken als eigendom van Opdrachtgever, deze in 
goede staat onder zich houden en voor zijn rekening 
verzekeren. 

15.4 De hulpmiddelen van Opdrachtgever zullen kosteloos door 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden geretourneerd op 
diens eerste verzoek dan wel tegelijkertijd met de (laatste) 
levering van de goederen en/of diensten waarop de 
hulpmiddelen betrekking hebben. 

 
 Artikel 16 – Aansprakelijkheid en verzekering 
16.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door 

Opdrachtgever wordt geleden voor zover dit verband houdt 
met (de uitvoering van) de Overeenkomst. De 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer heeft betrekking op 
zowel directe als indirecte schade en gevolgschade. 

16.2 Indien sprake is van meerdere Opdrachtnemers zijn zij 
telkens hoofdelijk aansprakelijk. 

16.3 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat hij tegen de aan-
sprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam is 
verzekerd. Deze verzekeringsplicht strekt zich tevens uit tot 
het personeel en de hulpmiddelen die op enigerlei wijze bij de 
uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 

16.4 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade geleden aan 
de zijde van Opdrachtnemer of bij de uitvoering van de 
Overeenkomst betrokken derden, tenzij de schade het 
onmiddellijk en duidelijk gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van 
Opdrachtgever. 

Artikel 17 – Overmacht 
17.1 Ingeval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de 

nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
opgeschort voor de duur van de overmachtperiode, zonder 
dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake 
gehouden zijn. 
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17.2 Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in 
ieder geval niet verstaan: gebrek/uitval van personeel en/of 
hulppersonen (incl. door ziekte), stakingen, uitval/tekorten 
van hulpmaterialen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen. 

17.3 Indien de overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) 
dagen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door 
middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke 
ingang te ontbinden. 

Artikel 18 – Ontbinding 
 Opdrachtgever is bevoegd naar zijn keuze de uitvoering van 

de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de 
Overeenkomst door een schriftelijke verklaring met 
onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever 
gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, in het geval 
dat: 
− sprake is van een tekortkoming door Opdrachtnemer in 

de nakoming van (één van) zijn verplichtingen; 
− Opdrachtnemer kennelijk zijn financiële verplichtingen 

niet meer na kan komen; 
− het faillissement van of door Opdrachtnemer is 

aangevraagd, Opdrachtnemer surseance van 
betaling aanvraagt, Opdrachtnemer failliet is 
verklaard of Opdrachtnemer een WSNP verzoek 
indient;   

− Opdrachtnemer zijn onderneming of delen daarvan 
verkoopt of beëindigt; 

− een vergunning van Opdrachtnemer/ Opdrachtgever die 
voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is 
wordt ingetrokken, en/of; 

− beslag wordt gelegd op een deel van de bedrijfsmiddelen 
van Opdrachtnemer. 

Artikel 19 – Overdracht 
19.1 Opdrachtnemer is niet juridisch bevoegd de Overeenkomst 

en/of de rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, 
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever.  

19.2 Opdrachtnemer voert de Overeenkomst zelf uit, tenzij 
Opdrachtgever voorafgaande toestemming geeft voor 
uitvoering door een derde.  

 
 Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
20.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht met 
uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

20.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met 
de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter 
van het arrondissement Den Haag. 

 
Aanvullende Voorwaarden inzake opdrachten en het 
aannemen van werk ten behoeve van Opdrachtgever 

Artikel 21 - Verplichtingen Opdrachtnemer 
21.1 Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren op een goede, 

deugdelijke en vakbekwame wijze met inzet van terzake 
kundig personeel en met toepassing van deugdelijk materiaal 
en materieel.  

21.2 Opdrachtnemer dient zich voordat met de uitvoering van de 
Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te 
stellen van de omstandigheden op het terrein en in de 
gebouwen waar de werkzaamheden moeten worden verricht. 

21.3 Opdrachtnemer is verplicht om de ter beschikking gestelde 
tekeningen en omschrijvingen te controleren op fouten en 
onduidelijkheden en bij ontdekking hiervan Opdrachtgever 
onverwijld in te lichten. 

 
 Artikel 22 - Verplichtingen in verband met wet- en 

regelgeving en andere voorschriften 
22.1 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle 

wettelijke regelingen en andere voorschriften, voorwaarden 
en bepalingen, welke Opdrachtgever krachtens de door 
Opdrachtgever met diens opdrachtgever gesloten (hoofd-
)overeenkomst behoort na te leven en in acht te nemen bij 
de uitvoering van het werk waarvan het werk een onderdeel 
vormt en zal deze bepalingen naleven. Dat geldt tevens 
voor de verplichtingen uit een toepasselijke CAO. 

22.2 Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van Opdrachtgever 
onder meer te overleggen: 
a) zijn BTW-nummer; 
b) zijn inschrijfnummer in het Handelsregister bij de Kamer 

van Koophandel; 
c) een kopie van een vestigingsvergunning, voor zover 

vereist; 
d) een omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer; 
e) het nummer van zijn G-rekening en eventueel andere 

benodigde gegevens in het kader van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid. 

22.3 Opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor alle vergunningen 
welke in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst 
noodzakelijk zijn. 

22.4 Opdrachtnemer is verplicht het manurenregister met de 
namen van alle door Opdrachtnemer ingeschakelde 
werknemers c.q. derden maandelijks te overleggen. Van 
werknemers buiten de EER wordt een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs verstrekt. 

22.5 Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van de Wet arbeid 
vreemdelingen en vrijwaart Opdrachtgever van enige boetes 
of sancties wegens overtreding van die wet. Opdrachtnemer 
is verplicht Opdrachtgever desgevraagd een staat te 
overhandigen, conform een door Opdrachtgever te ver-
strekken model, bevattende de namen en de 
Burgerservicenummers (BSN) van alle werknemers die door 
hem van week tot week op het Werk zijn tewerkgesteld. 

Artikel 23 - Aanvang van het werk; uitvoeringsduur 
23.1 Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat hij zijn 

werkzaamheden aanvangt op de in de Overeenkomst 
bepaalde dag. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd 
wijzigingen in enig overeengekomen tijdschema te maken. 
Slechts de kosten die Opdrachtnemer aantoonbaar en naar 
redelijkheid moet maken in verband met voornoemde 
wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever. 

23.2 Indien het niet mogelijk is dat Opdrachtnemer op de in de 
Overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aanvangt, 
is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo vroeg mogelijk, 
doch uiterlijk vijf werkdagen voor de overeengekomen 
aanvangsdatum te waarschuwen. 
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23.3 De termijnen als vermeld in het tijdschema zijn fatale 
termijnen.  

 
 Artikel 24 - Meer- en minderwerk 
24.1 Opdrachtgever heeft het recht te verlangen dat 

Opdrachtnemer meer- en/of minderwerk verricht. 
24.2  Meerwerk van Opdrachtnemer wordt slechts geaccepteerd 

wanneer daarvoor namens Opdrachtgever tevoren schriftelijk 
toestemming is gegeven door een daartoe bevoegd persoon. 

 
Artikel 25 – Loonbelasting en sociale verzekering 

25.1 Opdrachtgever heeft het recht de loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies die door Opdrachtnemer zijn 
verschuldigd met betrekking tot het aan Opdrachtnemer 
opgedragen werk respectievelijk de inleenkracht, maar 
waarvoor Opdrachtgever ingevolge de Invorderingswet 1990 
hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen 
door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de 
Invorderingswet 1990. 

25.2 Opdrachtgever heeft voorts het recht de in het vorige lid 
bedoelde loonbelasting en sociale verzekeringspremies op de 
aanneemsom in te houden en namens Opdrachtnemer 
rechtstreeks aan de Belastingdienst/Centrale Administratie te 
voldoen, indien Opdrachtgever redelijkerwijs van mening is 
dat zulks noodzakelijk is om risico van de in het vorige lid 
bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken. 

25.3 Indien Opdrachtgever redelijkerwijs van mening is dat door 
Opdrachtnemer met betrekking tot het aan hem opgedragen 
werk een hoger bedrag aan sociale verzekeringspremies 
en/of loonbelasting verschuldigd zal zijn dan het percentage 
dat in de Overeenkomst is vastgesteld, kan in overleg met 
Opdrachtnemer dat percentage dienovereenkomstig worden 
gewijzigd. 

25.4 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van in lid 1 en/of lid 2 
omschreven rechten, is hij voor de daar bedoelde bedragen 
jegens Opdrachtnemer gekweten. 

25.5 Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de in lid 1 en/of 
lid 2 omschreven rechten, is het in de aanneemsom begrepen 
bedrag aan verschuldigde premies sociale 
verzekeringswetten en loonheffing niet vatbaar voor cessie, 
pand of overdracht onder welke titel ook. 

Artikel 26 – Verhaal 
 Indien Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor 

sociale verzekeringspremies en/of loonbelasting welke ver-
schuldigd zijn met betrekking tot het aan Opdrachtnemer 
opgedragen werk respectievelijk met betrekking tot een 
inleenkracht, heeft Opdrachtgever na betaling van de 
verschuldigde bedragen uit hoofde van deze 
aansprakelijkstelling ten belope van het gehele door hem vol-
dane bedrag en alle aan de aansprakelijkstelling verbonden 
kosten verhaal op Opdrachtnemer. 

 
Artikel 27 – Onderaanneming 

 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan het werk zonder 
toestemming van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te 
dragen aan een derde.  
Draagt Opdrachtnemer (een deel van) het werk op aan een 
derde dan zal Opdrachtnemer het goederenrechtelijke verbod 
tot cessie, verpanding of overdracht van de verschuldigde 

premies sociale verzekeringswetten en loonheffing zoals 
opgenomen in artikel 25 op te nemen in de onderaanneming-
overeenkomst. 

 
Artikel 28 – Non-concurrentie 

28.1 De opdrachtnemer zal zich, op welke wijze dan ook, zowel 
onmiddellijk als middelijk, geheel onthouden van het doen van 
prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal van Van 
Dorp en/of het aanvaarden van opdrachten van de van de 
principaal van Van Dorp, waaronder begrepen die voor 
uitbreidingen respectievelijk wijzigingen betreffende het werk, 
gedurende een periode van één jaar na voltooiing van de 
opdracht, behoudens indien Van Dorp daarvoor uitdrukkelijk 
schriftelijk toestemming heeft gegeven. Aan deze 
toestemming kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. 

28.2 De opdrachtnemer zal zich, op welke wijze dan ook, zowel 
middelijk als onmiddellijk, onthouden van het doen van 
aanbiedingen aan de werknemers van Van Dorp of door Van 
Dorp ingeschakelde derden, dan wel onthouden  van het 
accepteren van aanbiedingen van werknemers van Van Dorp 
of door Van Dorp ingeschakelde derden. 

28.3 In de in dit artikel genoemde verplichting(en) door 
opdrachtnemer geschonden word(en)(t), zal opdrachtnemer 
aan Van Dorp een direct opeisbare boete verbeuren van 10% 
(tien procent) van de met de betreffende overeenkomst, 
opdracht of offerte gemoeide aanneemsom of prijs, een en 
ander ongeacht of deze overtreding aan de opdrachtnemer 
kan worden toegerekend en onverminderd het recht van Van 
Dorp om dienaangaande nakoming en/of schadevergoeding 
te vorderen. 
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