
 

Algemene inkoopvoorwaarden REGEON te Haarlem 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34320266 

artikel 1. Algemeen  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen REGEON en haar opdrachtnemer(s) 

waarop REGEON deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 

is afgeweken.  

2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, 

dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. REGEON en de opdrachtnemer 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Indien REGEON niet steeds strikte naleving van deze algemene inkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van 

toepassing zijn, of dat REGEON in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 

algemene inkoopvoorwaarden te verlangen. 

7. Naast deze algemene voorwaarden van REGEON is de DNR2011 van toepassing. 

 

 

   artikel 2. Contractduur, uitvoering en opzegging 

1. De overeenkomst tussen REGEON en de opdrachtnemer(s) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders 

voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. Opdrachtnemer 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 wetenschap. 

3. Indien opdrachtnemer weet dan wel redelijkerwijze behoort te weten dat de opdracht niet of niet binnen de overeengekomen uitvoeringstermijn 

deugdelijk uitgevoerd zal worden, zal opdrachtnemer REGEON hiervan onverwijld en onder opgave van redenen op de hoogte brengen.  

4. REGEON en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk met wederzijds goedvinden beëindigen. 

5. De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige 

redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt. 

6. In geval van opzegging, behoudt de opdrachtnemer zijn recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de afgesproken vergoeding. 

artikel 3. Rechten en verplichtingen REGEON en opdrachtnemer 

1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt REGEON ervoor dat opdrachtnemer tijdig de beschikking heeft over de benodigde gegevens om zijn 

verplichtingen onder de overeenkomst na te kunnen komen.  

2. Opdrachtnemer voert de opdracht deugdelijk en conform de bepalingen van de overeenkomst uit.  

3. Opdrachtnemer mag de opdracht enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van REGEON aan een derde uitbesteden. 

4. Opdrachtnemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen in verband met afdracht loonbelasting en sociale premies, voor zover (in)direct verband 

houdend met de aan hem opgedragen opdracht, na te komen.  

5. De overeenkomst tussen REGEON en opdrachtnemer vermeldt of opdrachtnemer een mandagenregister bijhoudt. Het mandagenregister wordt op 

verzoek van REGEON hooguit één keer per week ter goedkeuring aan hem door opdrachtnemer overlegd. Het mandagenregister bevat tenminste 

de naam, adres en woonplaats van REGEON en opdrachtnemer, datum, plaats, projectkenmerk, projectnaam, naam van de werknemer(s) van de 

opdrachtnemer en het aantal gewerkte uren per dag. Het mandagenregister dient te worden ondertekend door de opdrachtnemer.   

6. Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de vereisten van dit artikel, is REGEON gerechtigd opdrachtnemer en diens werknemers met onmiddellijke 

ingang de opdracht te ontzeggen. Iedere vorm van schade die REGEON hierdoor lijdt, is voor risico en rekening van opdrachtnemer. 

 

    artikel 4. Honorarium en betaling 

1. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij door partijen anders is bepaald. Het honorarium wordt berekend 

volgens de gebruikelijke uurtarieven van REGEON, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan 

afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

2. Indien REGEON met de opdrachtnemer een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, zijn partijen niettemin gerechtigd tot aanpassing van het 

afgesproken honorarium of tarief. 

3. Opdrachtnemer dient zijn rekening uiterlijk twee weken na de dag waarop de opdracht is afgerond bij REGEON in, tenzij door partijen anders is 

overeengekomen.  

4. Betaling door REGEON dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

 

   artikel 5. Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron 

hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door REGEON ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan 

waarvoor zij werd verkregen. 
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artikel 6. Overmacht 

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens REGEON indien zij 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 haar 

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 opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer buiten 

eigen toedoen niet in staat is haar verplichtingen na te komen.  

3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden en volbrenging van de opdracht redelijkerwijs niet meer te verwachten valt, dan 

is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 

artikel 7. Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer is met betrekking tot de werkzaamheden die zij in opdracht van REGEON verricht aansprakelijk voor schade, die REGEON of een 

derde lijdt als gevolg van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer.  Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is aanwezig indien die schade 

is veroorzaakt door opdrachtnemer, diens werknemer(s) of andere (rechts)persoon waarvoor opdrachtnemer (eind)verantwoordelijk is.  

2. Opdrachtnemer stelt REGEON schadeloos en vrijwaart haar voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade als gevolg van de uitvoering 

van de opdracht door opdrachtnemer. 

3. REGEON is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtnemer, diens werknemers of (bij wederzijds goedvinden) ingeschakelde derden, tenzij de 

schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van REGEON. 

 

 

artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit enige overeenkomst en/of opdracht als bedoeld in artikel 2 of uit de daarop voortbouwende 

overeenkomsten en/of opdrachten, zullen de partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het 

Reglement van de Mediatorfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam), zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het 

onmogelijk is gebleken een geschil op te lossen doormiddel van mediation, enkel dan zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te 

Haarlem. 
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