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ARTIKEL 1  DEFINITIES 

In  deze  algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de 
volgende  betekenis: 
 
a) WSP: WSP Nederland B.V., gevestigd te Breda en ingeschreven in het 

Handelregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20045963. 

b) Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met WSP in onderhandeling treedt 
en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot aan WSP te leveren 
diensten. 

c) Aanbieding(en): een aanbod in de zin van artikel 6:217 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

d) Diensten: de in het kader van de Overeenkomst door Wederpartij te 
verrichten werkzaamheden, zoals omschreven in de Overeenkomst. 

e) Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met WSP in onderhandeling 
treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door WSP te 
leveren diensten. 

f) Derden: iedere (rechts)persoon die met Wederpartij in onderhandeling 
treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot aan WSP te 
leveren diensten. 

g) Voorwaarden: de in dit document vastgelegde algemene voorwaarden 
Onderaanneming opgesteld door WSP. 

h) Personeel: de door Wederpartij voor de uitvoering van de 
werkzaamheden in te schakelen personeelsleden of andere personen 
die krachtens overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid 
werkzaam zijn. 

i) Werkdag: kalenderdagen, met uitzondering van weekenden en 
algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene 
Termijnwet. 

j) Overeenkomst: de afspraken tussen WSP en Wederpartij en/of tussen 
WSP en Opdrachtgever met betrekking tot te leveren diensten als 
bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden en waar de algemene 
voorwaarden van toepassing zijn verklaard.  

ARTIKEL 2  TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van, alle 
Overeenkomsten met en alle opdrachten verstrekt door WSP 
aangaande levering van Diensten. WSP wijst toepasselijkheid van 
eventuele door Wederpartij(en) gehanteerde voorwaarden van de 
hand.  

2. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op, indien en voor 
zover in de Overeenkomst hiernaar schriftelijk verwezen wordt, 
omstandigheden, berichten, opdrachten, hoe ook genaamd, door 
Opdrachtgever aan WSP op enigerlei wijze bekend is gemaakt en is 
gedaan in het kader van door WSP jegens Opdrachtgever te leveren 
diensten en waartoe de Overeenkomst met Wederpartij deel van uit 
maakt.   

3. Afwijkingen op deze Voorwaarden binden WSP slechts indien dit 
schriftelijk is overeengekomen en hebben voorts slechts betrekking op 
de betreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd 
wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en 
toepasselijk. WSP zal met Wederpartij alsdan in overleg treden, 
teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige, 
respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen en hierbij 
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van die bepaling(en) in 
acht te nemen.  

5. Tenzij bij opdrachtverstrekking anders is overeengekomen, geldt de 
aansprakelijkheid overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek art. 6. 

6. Wederpartij verklaart kennis te hebben genomen van de 
Voorwaarden en deze te aanvaarden. 

ARTIKEL 3  OVEREENKOMST 

1. Aanbieding(en) van Wederpartij aan WSP worden geacht tenminste 
gedurende drie (3) maanden na dagtekening bindend en een 
onherroepelijk aanbod van Wederpartij te zijn. 

2. Een Overeenkomst komt tot stand indien de door Wederpartij 
uitgebrachte aanbieding(en) door een daartoe bevoegde 
vertegenwoordiger van WSP schriftelijk wordt aanvaard. 

3. Wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder begrepen meerwerk, 
komen slechts tot stand indien deze vooraf door WSP met 
Wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen. 

4. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende en 
ontbindende voorwaarde van goedkeuring hiervan door 
Opdrachtgever van WSP en van het daadwerkelijk doorgaan van het 
werk in verband waarmee de Overeenkomst is gesloten. 

5. Ingeval er bij de aanbieding(en) van Wederpartij sprake is van 
verwijzing naar een raamovereenkomst, dient deze als zodanig 
daarin ook kenbaar te worden gemaakt. De Overeenkomst voor deze 
(deel)levering zal eerst tot stand komen nadat WSP haar schriftelijke 
goedkeuring daar aan heeft gehecht. WSP is en kan niet worden 
verplicht een aanbieding vallende onder de werking van een 
raamovereenkomst te accepteren en/of goed te keuren 

6. Door WSP voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst ter 
beschikking gestelde of goedgekeurde tekeningen, modellen, 
specificaties, instructies, (keuring)voorschriften, richtlijnen en 
dergelijke maken deel uit van de Overeenkomst en mogen 
uitsluitend en alleen binnen de werking van de Overeenkomst 
gebruikt worden. 

ARTIKEL 4  PRIJZEN EN TARIEVEN 

1. De in de aanbieding, respectievelijk Overeenkomst, vermelde prijs is 
vast en uitgedrukt in Euro’s en wordt geacht op alle kosten 
betrekking te hebben die nodig zijn om de diensten te leveren. 

2. Onder de in lid 1 genoemde kosten vallen in  ieder geval lasten, 
belastingen, rechten, accijnzen en heffingen die onder andere 
verband houden met personeel, productie, vervoer, verzekering, 
reiskosten en kosten van afvoer van afvalstoffen, met uitzondering 
van verschuldigde BTW. 

3. Schriftelijk kan overeengekomen worden dat bepaalde diensten op 
basis van nacalculatie worden  uitgevoerd tegen vooraf 
overeengekomen eenheidsprijzen. 

4. In een geval als bedoeld in lid 3 zijn de overeengekomen 
eenheidsprijzen vast en zullen niet worden gewijzigd in geval van 
verandering van lonen, kosten, belastingen, sociale lasten en 
dergelijke. Lid 2 is van overeenkomstige toepassing. 

5. Indien enige van de in dit artikel benoemde kosten door WSP is 
voldaan, zullen die kosten door WSP aan Wederpartij afzonderlijk in 
rekening worden gebracht. Wederpartij is gehouden deze kosten 
binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan WSP te voldoen.  

6. Indien Wederpartij niet, niet tijdig of ten dele aan haar 
betalingsverplichting voldoet, staat het WSP vrij onbetaald gebleven 
facturen te verrekenen.  

ARTIKEL 5  INDEXATIE 

1. Tenzij de Overeenkomst valt onder de werking van een 
raamovereenkomst, vindt gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst geen indexatie van prijzen en tarieven plaats. 

2. Of en op welke wijze prijzen en tarieven in de Overeenkomst 
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benoemd kunnen wijzigen door indexatie, wordt in de overeenkomst 
vastgelegd. 

3. Indexatie van prijzen en tarieven zal alsdan geschieden op basis van 
de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De 
gegevens van 71 Architecten- en Ingenieursbureaus met als basisjaar 
2015 = 100 zijn leidend, hierna te noemen: bron 

4. Indien en voor zover de onder lid 3 genoemde bron voor de indexatie 
door het CBS wordt aangepast, zal de door het CBS aangegeven 
opvolgende, dan wel de door het CBS benoemde naastgelegen bron 
worden gehanteerd. 

5. Het tijdstip van indexatie wordt bepaald met als meetpunt de 
ingangsdatum aanvang van de werkzaamheden. 

6. Indien en voor zover indexatie is toegestaan, dient dit door 
Wederpartij aan WSP uiterlijk binnen drie (3) maanden, na de datum 
welke als meetpunt in lid 6 van dit artikel is bepaald, kenbaar te 
worden gemaakt en te geschieden. Indexatie met terugwerkende 
kracht is uitgesloten. 

7. Wederpartij zal de datum als bedoelt in lid 6 van dit artikel aan WSP, 
onder verwijzing naar de Overeenkomst en het artikel in deze 
Voorwaarden schriftelijk of per email bekend maken. Dit bericht 
dient door Wederpartij uiterlijk 30 dagen na de datum aanvang 
werkzaamheden bij WSP te worden ingediend. 

8. Bij het ontbreken van een dergelijk bericht staat het WSP in 
redelijkheid vrij een eigen datum te kiezen die als meetpunt voor 
indexatie zal dienen. 

ARTIKEL 6  PLANNING EN VOORTGANG 

1. Indien tussen partijen voor uitvoer van de werkzaamheden een 
planning is  overeengekomen, kan deze planning slechts door 
Wederpartij worden gewijzigd,  indien dit schriftelijk  door WSP is 
bevestigd. 

2. Wederpartij zal WSP zo spoedig mogelijk en met opgave van redenen 
informeren indien hij verwacht, respectievelijk redelijkerwijs behoort 
te weten, dat de overeengekomen planning niet gehaald  wordt. 

3. Door Wederpartij voor of bij de totstandkoming of ten behoeve van de 
Overeenkomst ter beschikking gestelde of goedgekeurde tekeningen 
of aan te leveren, modellen, specificaties, instructies, 
(keuring)voorschriften, richtlijnen en dergelijke, maken deel uit van 
de Overeenkomst. 

4. Wederpartij zal WSP met regelmaat informeren over de voortgang 
van de werkzaamheden. De wijze en frequentie hiervan wordt in 
onderling overleg bepaald. 

5. Indien en voor zover er vertraging, om welke reden en oorzaak dan 
ook, ontstaat, is Wederpartij gehouden dit onverwijld aan WSP mede 
te delen. Dit laat onverlet de inspanning(en) die Wederpartij dient te 
doen om de werkzaamheden binnen de gestelde termijnen, dan wel 
binnen de nader daartoe gemaakte afspraken, uit te voeren en 
verdere vertraging te voorkomen, dan wel tot een minimum te 
beperken. 

6. De in de planning vermelde uitvoeringstermijn of uitvoeringsdatum is 
voor Wederpartij een fatale termijn, respectievelijk datum. Het enkel 
overschrijden van die termijn of datum door Wederpartij brengt 
Wederpartij in verzuim. 

7. Het staat WSP vrij, al dan niet in overleg met, respectievelijk op 
aangeven van haar Opdrachtgever, de onder lid 1 bedoelde planning 
aan te passen en/of te wijzigen en/of geheel of ten dele te laten 
vervallen. Wederpartij kan hier geen rechten aan ontlenen, noch dat 
WSP en/of haar Opdrachtgever jegens Wederpartij tot enige 
compensatie, vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade, hoe 
ook genaamd, kan worden gehouden. 

ARTIKEL 7  MEERWERK 

1. Indien, in afwijking van hetgeen in de Overeenkomst is afgesproken, 
door aanvullende wensen, eisen en/of gewijzigde inzichten van WSP, 
respectievelijk van diens Opdrachtgever, dan wel voortvloeiende uit 
wettelijke voorschriften, aanvullende werkzaamheden moeten 
worden verricht en die een aantoonbare verzwaring van de 
overeengekomen werkzaamheden met zich meebrengen, kan er 
sprake zijn van meerwerk. 

2. Wederpartij zal WSP een schriftelijke offerte voor het meerwerk doen 
toekomen. Op die offerte zullen onverkort dezelfde voorwaarden van 
toepassing zijn als voor deze Overeenkomst. 

3. Wederpartij vangt niet aan met het meerwerk alvorens zij daartoe 
schriftelijke toestemming middels de voor akkoord getekende offerte 
van WSP voor heeft ontvangen. 

4. Het meerwerk wordt verrekend tegen de tarieven als bedoeld in 
Artikel 4 van de Overeenkomst voor zover deze zijn vastgelegd. 

5. Meerwerk wordt door Wederpartij separaat gefactureerd. 

ARTIKEL 8  FACTURERING EN BETALING 

1. Facturering vindt plaats op de in de Overeenkomst afgesproken wijze 
en momenten en met in achtneming van de wettelijke voorschriften 
waaraan de factuur dient te voldoen. 

2. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, 
tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen. 

3. WSP is bevoegd de betaling op te schorten indien zij van mening is 
dat de geleverde diensten niet zijn uitgevoerd of niet aan de 
overeenkomst beantwoorden. 

4. Indien Wederpartij niet, niet tijdig of ten dele aan haar 
betalingsverplichting voldoet, staat het WSP vrij, na het verstrijken 
van de overeengekomen betaaltermijn, haar onbetaald gebleven 
facturen met Wederpartij te verrekenen.  

ARTIKEL 9  INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN 
AUTEURSRECHTEN 

1. Alle intellectuele en/of industriële eigendoms- en/of auteursrechten, 
in welke vorm ook, voortvloeiende uit uitvindingen of die anderszins 
ontstaan door of het gevolg zijn van de uitvoering van de 
Overeenkomst door Wederpartij berusten bij of komen in eigendom 
toe aan WSP. Dragers van informatie waarop de hiervoor bedoelde 
rechten betrekking hebben behoren toe aan WSP. WSP is bevoegd om 
alle relevante informatie, zowel native als kopie, op elk moment op te 
vragen en Wederpartij is gehouden op eerste verzoek, doch uiterlijk 
binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek, zijnde een fatale 
termijn, hier gevolg aan te geven. 

2. Wanneer een nadere akte nodig is voor de overdracht van een 
intellectueel of industrieel eigendomsrecht als hiervoor bedoeld, zal 
Wederpartij daaraan op voorhand alle medewerking verlenen, zonder 
dat Wederpartij het recht zal hebben tot het stellen van enige nadere 
voorwaarde(n). 

3. WSP heeft  het  recht om zonder  enige vergoeding gebruik te maken 
van (de dragers van) deze documenten of deze (naar eigen inzicht) te 
wijzigen en/of vrij te gebruiken. 

4. Indien Wederpartij diensten heeft uitgevoerd naar ontwerpen, 
tekeningen of andere aanwijzingen door of namens WSP verstrekt, 
garandeert WSP dat die ontwerpen, tekeningen of andere 
aanwijzingen geen inbreuk maken op de intellectuele en/of 
industriële eigendomsrechten van derden. 

5. Wederpartij garandeert dat (de onderdelen van) het door haar onder 
de Overeenkomst geleverde, geen inbreuk maken op enig recht van 
intellectuele en/of industriële eigendoms- en/of auteursrechten van 
derden, in enig land, alsmede dat het gebruik ervan ook anderszins 
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niet onrechtmatig is jegens derden, in enig land. Indien het gebruik 
van het door Wederpartij geleverde wordt verboden, zal Wederpartij 
na overleg met WSP: 
• Voor het geleverde een gebruiksrecht verwerven; 
• Het geleverde wijzigen zodanig dat dit geen inbreuk meer maakt op 

de rechten van derden, dan wel; 
• Het geleverde vervangen door gelijkwaardige prestaties, die geen 

inbreuk maken op rechten van derden, dan wel; 
• Het geleverde terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor 

betaalde prijs. 
 

6. Wederpartij zal in eerste instantie de hoogst gerangschikte optie als 
benoemd in lid 5 van dit artikel trachten te realiseren. Eerst nadat 
Wederpartij aan WSP heeft aangetoond dat realisatie daarvan 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wederpartij gerechtigd zijn de 
daaronder gelegen optie uit te voeren.   

7. Wederpartij verkrijgt geen automatisch recht op eigendom of 
gebruik, in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd, van de rechten 
als in dit artikel genoemd. 

8. Wederpartij is niet gerechtigd kopieën te maken en te houden van de 
dragers van informatie als genoemd in dit artikel, in elektronisch 
formaat of op papier en/of de verworven ervaring en kennis te 
hergebruiken buiten haar eigen organisatie, alsmede bij 
implementatiewerkzaamheden voor derden. 

9. Het is Wederpartij niet toegestaan de rechten als in dit artikel 
genoemd op geen enkele wijze, hoe ook genaamd, te verspreiden of te 
delen met derden, ook niet inhoudelijk, zonder de uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming van WSP. 

10. Wederpartij vrijwaart WSP tegen aanspraken en de financiële 
gevolgen van alle schade, hieronder begrepen proceskosten en 
redelijke kosten van juridische ondersteuning voor het voeren van 
gerechtelijke procedures, die het gevolg is van enige inbreuk op 
intellectuele en/of industriële eigendoms- en/of auteursrechten. WSP 
zal Wederpartij onmiddellijk schriftelijk informeren over iedere 
procedure die tegen WSP dienaangaande wordt ingesteld. WSP zal 
Wederpartij de noodzakelijke volmachten verstrekken.  

11. De door de adviseur aan de Opdrachtgever afgegeven documenten 
worden eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden 
gebruikt met in achtneming van de rechten die voortvloeien uit de 
wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de 
Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur 
heeft voldaan. 

ARTIKEL 10  AANSPRAKELIJKHEID 

1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en kosten, uit welke 
hoofde of van welke aard dan ook, die door of in verband met  de 
uitvoering van de opdracht voor WSP en/of derden mocht ontstaan 
uit of ten gevolge van gedragingen van de Wederpartij, diens 
personeel of andere personen door hem bij de uitvoering van de 
opdracht betrokken, dan wel ten gevolge van het niet voldoen van 
door Wederpartij geleverde diensten  of ten gevolge van vertraging 
bij de uitvoering van de Diensten. 

2. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die voor WSP of voor 
derden ontstaat ten gevolge  van inbreuk op patenten, octrooien, 
licenties, auteursrechten, geregistreerde tekening of ontwerp, 
handelsnaam of -merk, dan wel soortgelijke rechten. 

3. Wederpartij vrijwaart WSP tegen alle aanspraken van derden op 
vergoeding van schade die wordt geleden door of in verband met de 
uitvoering van de verstrekte opdracht of gesloten Overeenkomst. 

4. Ingeval bij uitvoering van de Overeenkomst schade ontstaat, is 
Wederpartij gehouden deze schade op eigen initiatief, dan wel op 
aanzegging van WSP zo spoedig mogelijk en geheel voor eigen 
rekening en risico te herstellen. 

5. De  door Wederpartij op grond van lid 1, 2 en 3 te vergoeden schade is, 

behoudens opzet of grove schuld per opdracht beperkt tot een 
maximum van € 5.000.000,-. (zegge: vijfmiljoen Euro). 

6. Onder schade dient ook te worden verstaan strafrechtelijke boetes en 
bestuurlijke sancties die verband houden met de Overeenkomst en 
aan Wederpartij zijn opgelegd, alsmede, zonder daartoe beperkt te 
zijn, aanspraken tot schadevergoeding op grond van 
productaansprakelijkheid ingevolge artikel 6:185 BW, dan wel inbreuk 
op intellectuele eigendomsrechten van derden ter zake van de 
diensten.  

ARTIKEL 11  VERZEKERING 

1. Wederpartij is verplicht zich te verzekeren voor wettelijke 
(bedrijf)aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid van door hem 
in te zetten personen en materieel. 

2. Op verzoek dient een afschrift van de polis voor 
beroepsaansprakelijkheid en de polis van de wettelijke 
(bedrijf)aansprakelijkheid voor het ondertekenen van de 
Overeenkomst aan WSP te worden verstrekt. 

3. Het minimaal verzekerd belang voor de wettelijke 
(bedrijf)aansprakelijkheid dient € 2.500.000, (zegge: 
tweemiljoenvijfhonderdduizend Euro) te bedragen. Tenzij anders in 
de Overeenkomst is aangegeven dient het minimaal verzekerd belang 
voor de beroepsaansprakelijkheid dient € 5.000.000, (zegge: 
vijfmiljoen Euro) te bedragen. 

4. Eerst na goedkeuring en instemming door WSP van de verzekerde 
belangen van beide polissen, kan deze overeenkomst worden 
ondertekend. 

5. Wederpartij is gehouden gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
de in artikel 11.1 genoemde verzekeringen in stand te houden tegen 
minimaal de voorwaarden en condities zoals deze van toepassing 
waren ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. 

6. Wederpartij is verplicht binnen 24 uur na wijziging van de polis(sen) 
als bedoelt onder lid 1 van dit artikel een afschrift van de nieuwe polis 
aan WSP te doen toekomen. 

7. Indien de geldigheid, respectievelijk looptijd van de polis(sen), als 
bedoelt in lid 1 van dit artikel om welke reden dan ook en hoe ook 
genaamd, eindig(t)en is Wederpartij gehouden hier binnen 24 uur, 
nadat de einddatum hem bekend is geworden, WSP hierover 
schriftelijk te berichten. 

8. Indien Wederpartij in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid 
jegens WSP aanspraak op een uitkering krachtens een 
verzekeringsovereenkomst doet gelden, dan dient Wederpartij ervoor 
zorg te dragen dat deze uitkering(en) rechtstreeks aan WSP 
geschieden. 

9. Een eventuele uitkering aan WSP op grond van een door Wederpartij 
gesloten verzekeringsovereenkomst, laat de vordering tot 
schadevergoeding van WSP op Wederpartij, voor zover deze de 
uitkering(en) overtreffen, onverlet. 

10. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van Wederpartij, 
evenals alle niet door de verzekering gedekte schade en/of 
vergoedingen. 

ARTIKEL 12  OVERDRACHT EN UITBESTEDING 

1. Wederpartij is zonder schriftelijke instemming door WSP niet 
bevoegd het werk of een deel daarvan door een derde te laten 
uitvoeren. 

2. Indien Wederpartij het werk geheel of ten dele opdraagt aan Derden,  
dient hij dit in een schriftelijk contract vast te leggen. Van dit 
contract  m aken de Voorwaarden die tussen Wederpartij en WSP zijn 
overeengekomen, deel uit, waarbij geldt dat Wederpartij daarin de 
rechtspositie van WSP krijgt en de derde die van de Wederpartij. 
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ARTIKEL 13  KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID 

1. Wederpartij staat in voor de kwaliteit, veiligheid, deskundigheid en 
integriteit van bij uitvoering van de Overeenkomst in te zetten 
(rechts)personen en zaken. 

2. Wederpartij neemt zowel in algemene zin, als zowel de wettelijke 
verplichtingen aangaande, de zorg voor het milieu en gezondheid in 
acht. 

ARTIKEL 14  VEILIGHEID 

1. Wederpartij draagt zorg voor en ziet er op toe dat zijn personeel bij 
de uitvoering van de werkzaamheden de wetten en voorschriften van 
Overheid, semi - Overheid, vergunningverlener(s) en 
Opdrachtgever(s) in acht neemt op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu. En dit op een zodanige wijze toepast dat van 
alle personen de gezondheid en veiligheid volgens algemene 
maatstaven gewaarborgd is. 

2. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden schade door 
Wederpartij is toegebracht aan mens en/of milieu, zal daar 
onmiddellijk bericht over worden gedaan aan WSP en/of diens 
Opdrachtgever.  

3. Wederpartij is verantwoordelijk voor alle directe en indirecte 
materiële en immateriële schade en kosten voortvloeiende uit het 
voorval of keten van voorvallen en zal op eigen kosten en voor eigen 
rekening de toegebrachte schade herstellen.  

4. Eventuele van en door (semi-)overheidswege opgelegde boetes, 
sancties, hoe ook genaamd, aangaande de toegebrachte schade, 
komen geheel voor rekening en risico van Wederpartij.  

5. Wettelijke voorschriften en/of richtlijnen opgesteld voor herstel van 
de ontstane schade zullen door Wederpartij worden gevolgd en 
gerespecteerd binnen daartoe gestelde termijnen.    

ARTIKEL 15  GEHEIMHOUDING 

1. Wederpartij zal al hetgeen hem in het kader van de Overeenkomst, 
waaronder nadrukkelijk begrepen persoonsgegevens, alsmede bij en 
ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden, bekend wordt 
en/of wordt gemaakt, toe te zien en vertrouwelijk te behandelen en 
er voor te zorgen dat ook zijn personeel, dat bij de uitvoering van de 
werkzaamheden is betrokken, de vertrouwelijkheid daarvan in acht 
zal nemen en respecteren.  

2. Het is Wederpartij zonder schriftelijke toestemming van WSP en/of 
diens Opdrachtgever niet toegestaan, en op geen enkele wijze, 
vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

3. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan persoonsgegevens, 
alle kennis, data, informatie verkregen uit/van tekeningen, 
contracten, certificaten, computerprogramma’s, afgeleide(n) hiervan 
of op welke andere wijze dan ook, direct dan wel indirect, verkregen 
in het kader van de Overeenkomst, dan wel waarvan Wederpartij de 
vertrouwelijkheid had kunnen weten en/of vermoeden.  

4. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Wederpartij alle 
vertrouwelijke informatie aan WSP retourneren. Alle gemaakte 
kopieën, hoe ook genaamd, zullen worden vernietigd. Wederpartij zal 
hiervan binnen zes (6) maanden volgende op de dag van beëindiging 
van de Overeenkomst, schriftelijk bericht doen toekomen aan WSP. 

5. Op Wederpartij en/of zijn personeel betrokken bij de uitvoering van 
de werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst, met 
inbegrip van de Overeenkomst(en) aangaande meerwerk als onder 
artikel 7 bedoelt, rust de verplichting op eerste verzoek aan WSP een 
door hem en/of diens personeel individueel ondertekende 
geheimhoudingsverklaring ter hand te stellen.  

6. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook na afloop van de 
Overeenkomst onverkort van toepassing.  

ARTIKEL 16  ONTBINDING 

1. In  de volgende gevallen kan WSP de Overeenkomst met Wederpartij 
zonder tussenkomst van de rechter ontbinden: 
a) Indien Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, binnen 

eventueel daartoe gestelde termijnen, voldoet aan zijn 
verplichtingen die uit de Overeenkomst(en) voortvloeien. 

b) Indien Wederpartij in staat van faillissement wordt gesteld, 
surseance van betaling is verleend of schuldsanering is 
uitgesproken. 

c) Op goederen van Wederpartij voor een belangrijk deel 
executoriaal beslag wordt gelegd, dan wel deze zaken worden 
uitgewonnen. 

d) Indien Wederpartij zijn onderneming en/of bedrijfsvoering 
staakt. 

e) Indien Wederpartij zijn onderneming geheel of gedeeltelijk aan 
(een) derde(n) overdraagt, dan wel op andere wijze de eigendom 
of de zeggenschap over diens onderneming geheel of gedeeltelijk 
bij (een) derde(n) komt te liggen.  

2. Ontbinding als bedoeld in lid 1 onder a vindt slechts plaats nadat 
Wederpartij schriftelijk door WSP in gebreke is gesteld en aan de 
opheffing van deze ingebrekestelling niet, niet geheel of slechts ten 
dele heeft voldaan. 

3. Indien Wederpartij op grond van een van de in dit artikel benoemde 
zaken in verzuim is, is WSP gerechtigd zonder nadere 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: 
• Nakoming van de Overeenkomst te vorderen; 
• Uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee 

samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op 
te schorten; 

• De Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten 
uitvoeren zonder dat dit Wederpartij ontslaat van diens 
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst; 

• De Overeenkomst naar keuze van WSP te ontbinden of op te 
zeggen. 

4. Dit onverminderd overige rechten van WSP voortvloeiende uit deze 
of enige nadere overeenkomst met Wederpartij of uit de wet, 
waaronder het recht aanvullende, volledige of vervangende 
schadevergoeding te vorderen en zonder dat WSP tot enige 
schadevergoeding, hoe ook genaamd, is en/of kan worden gehouden. 

5. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in dit artikel, zijn 
respectievelijk alle vorderingen van WSP op Wederpartij en alle 
vorderingen uit hoofde van de desbetreffende Overeenkomst(en) 
onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.     

ARTIKEL 17  OMKOPING EN BELANGENVERSTRENGELING 

1. WSP, noch Wederpartij, noch diens personeel, geven, bieden, vragen, 
krijgen en/of accepteren aan/van elkaar, noch aan/van derden, 
direct noch indirect, enige korting, schenking, beloning, gift, 
compensatie of (ander) voordeel van welke aard dan ook, dat 
uitgelegd kan worden als onwettig handelen. Ook de schijn tot 
onwettige handelingen dient te worden vermeden.  

2. Indien blijkt dat Wederpartij zich schuldig maakt aan schending van 
het onder lid 1 genoemde of aan belangenverstrengeling, is WSP 
gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en buiten 
rechte te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te 
zijn jegens Wederpartij. Dit onverminderd enig recht van WSP of 
diens Opdrachtgever op schadevergoeding, waaronder begrepen 
proceskosten en redelijke kosten van juridische ondersteuning. 

ARTIKEL 18  MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN 

1. Een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn vergt een 
zorgvuldige en passende omgang met de natuur en het (leef)milieu in 
de breedste zin des woord. Gelijk WSP wordt van Wederpartij 
verlangd dienovereenkomstig te handelen. 
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2. Desgevraagd dient Wederpartij aantoonbaar aan WSP en/of diens 

Opdrachtgever te maken op welke wijze daar bij de uitvoering van de 
werkzaamheden door Wederpartij en personeel inhoud aan wordt 
gegeven. 

ARTIKEL 19  PERSONEEL EN KWALITEIT 

1. Wederpartij staat er voor in dat zijn personeel voldoet en zal blijven 
voldoen aan de algemene eisen van deskundigheid en 
vakbekwaamheid om de Diensten naar behoren te kunnen leveren en 
verrichten. 

2. WSP is gerechtigd van Wederpartij te verlangen dat voor aanvang van 
de werkzaamheden een geldige Verklaring Omtrent Gedrag wordt 
overlegd van het en/of diens bij de uitvoering van de werkzaamheden 
betrokken personeel. De verklaring mag bij aanvang van de 
werkzaamheden niet ouder zijn dan 1 jaar. 

3. Indien naar het oordeel van WSP sprake is van onvoldoende 
gekwalificeerd personeel, is WSP gerechtigd een onverwijlde 
vervanging van dit personeel aan Wederpartij te gelasten. 

4. Opdrachtgever van WSP kan in voorkomende gevallen bijzondere 
eisen en voorwaarden stellen aan de inzet van personeel van WSP en 
Wederpartij. Wederpartij dient zich, gelijk WSP, aan die eisen en 
voorwaarden onverkort te houden en deze te respecteren.  

5. Een antecedenten- of zogenaamd veiligheidsonderzoek van het 
personeel, zoals te doen gebruikelijk bij de Opdrachtgever van WSP 
en/of bij WSP, kan deel uitmaken van hetgeen onder lid 2 is genoemd. 
Een dergelijk onderzoek kan onder meer tot gevolg hebben dat 
personeel, zonder nadere toelichting, de toegang tot 
bedrijfsterrein(en), bedrijfsgebouw(en) en werkterrein(en) van de 
Opdrachtgever van WSP en/of WSP wordt ontzegd.  

6. Wederpartij zal onverwijld zorgdragen voor vervanging voor 
gelijkwaardig personeel. Eventuele kosten hieraan verbonden, hoe 
ook genaamd, komen voor rekening en risico van Wederpartij. 

7. Tarieven en prijzen zoals overeengekomen en in de Overeenkomst 
vastgelegd, zullen als gevolg van deze vervanging niet wijzigen. 

ARTIKEL 20  VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID 

1. Indien en voor zover van toepassing voor de toegang tot 
bedrijfsterrein(en), bedrijfsgebouw(en) en werkterrein(en) van de 
Opdrachtgever van WSP en waar de werkzaamheden dienen te 
worden uitgevoerd, extra maatregelen en/of voorzieningen op het 
gebied van veiligheid en toegankelijkheid zijn getroffen, zal 
Wederpartij en diens personeel dit onverkort in acht nemen, 
respecteren en conform de voorschriften handelen. 

2. Kosten van herstel of vervanging bij verlies en/of beschadiging van 
toegangsmiddelen welke door WSP of de Opdrachtgever van WSP zijn 
verstrekt, komen voor rekening en risico van Wederpartij.  

3. Wederpartij dient bij zijn werkzaamheden het van toepassing zijnde 
Veiligheid-Gezondheid-Milieu-plan, hierna te noemen VGM-plan, 
(voor zover aanwezig) te betrekken en zich op de hoogte te stellen 
van RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie), zoals aanwezig op het 
project. Indien de werkzaamheden van Wederpartij buiten het VGM-
plan valt van WSP, dient Wederpartij een RI&E op te stellen voor 
diens eigen werkzaamheden. 

4. WSP kan eisen dat Wederpartij een VGM-plan opstelt in 
samenwerking met WSP.  

5. Wederpartij is er van bewust dat, indien een project niet VGM-plan 
plichtig is, het veiligheidsbeleid van WSP onverkort van kracht is.  

6. Wederpartij zal het veiligheidsbeleid van WSP te allen tijde naleven 
en zal daartoe op eigen kosten de nodige maatregelen nemen, tenzij 
WSP Wederpartij anders instrueert.  

7. Wederpartij stelt aan WSP bij levering van milieugevaarlijke stoffen 
op het moment van levering een Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig REACH, Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG, 
ter beschikking. Voor zover van toepassing dienen geleverde zaken te 
zijn voorzien van CE-markering overeenkomstig de Nederlandse 
wetgeving en/of voldoen aan alle wettelijk relevante ARBO- en 
milieurichtlijnen. 

ARTIKEL 21  MELDINGEN EN PUBLICATIES OF RECLAME-
UITINGEN 

1. Het is Wederpartij zonder toestemming van WSP niet toegestaan op 
enigerlei wijze te publiceren, bekend te maken, te openbaren, mede te 
delen, direct en/of indirect, over werkzaamheden, het object, 
Opdrachtgever(s) aangaande en zoals vastgelegd in de Overeenkomst. 

2. WSP zal haar Opdrachtgever in voorkomende gevallen over dergelijke 
verzoeken van Wederpartij consulteren. 

3. Een acceptatie, instemming, afwijzing en/of goedkeuring, geheel of 
ten dele, door de Opdrachtgever van WSP of WSP op het verzoek van 
Wederpartij, met in achtneming van eventueel daaraan gestelde 
voorwaarden of condities, is bindend.  

ARTIKEL 22  UITRUSTING EN MATERIALEN 

1. Wederpartij zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij 
de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken materialen en 
uitrusting, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen 
hieronder begrepen. 

2. Wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 
deugdelijkheid van de materialen en uitrusting en ziet toe op het 
juiste gebruik er van. 

3. Wederpartij draagt zorg dat de inzet van materialen en uitrusting 
voldoet aan de daartoe gestelde wettelijke en gebruiksvoorschriften. 
Op eerste verzoek dient Wederpartij desgewenst een geldig bewijs 
van (her)keuring of inspectie te overleggen.   

4. Wederpartij draagt zorg en ziet er op toe dat uitsluitend 
gekwalificeerd personeel omgaat met de materialen en uitrusting. 

5. Wederpartij is op de hoogte van en bekend met de meldplicht van 
calamiteiten en incidenten. 

6. Wederpartij dient ieder incident binnen de uitvoering van zijn 
werkzaamheden, waaronder begrepen en omvattende “bijna 
ongeval”, “onveilige situaties”, “onveilige handeling(en)”, direct en 
schriftelijk te melden bij de leider van het project. 

7. Wederpartij dient incidenten te onderzoeken indien WSP en/of diens 
Opdrachtgever daartoe verzoekt en alle medewerking te verlenen aan 
dit onderzoek dat wordt uitgevoerd door en/of uit naam van WSP 
en/of diens Opdrachtgever en aan eventuele meldingen aan de 
daartoe bevoegde instanties.  

ARTIKEL 23  STILLEGGEN VAN HET WERK 

1. Het besluit tot stilleggen van werkzaamheden kan de navolgende 
oorzaken hebben: 
a) Opdrachtgever van WSP neemt het besluit om haar moverende 

redenen; 
b) WSP neemt het besluit om haar moverende redenen; 
c) Het stilleggen van de werkzaamheden is gebaseerd op aangeven 

van, dan wel vanwege (wettelijk) voorschrift van 
(semi)overheidswege en/of voortkomt uit omstandigheden in het 
algemeen maatschappelijk verkeer en ligt buiten de schuld en/of 
invloedsfeer van WSP en/of diens Opdrachtgever. 

2. Het stilleggen van werkzaamheden als bedoelt in lid 1a en 1b van dit 
artikel zal door WSP, ook namens Opdrachtgever van WSP, aan 
Wederpartij bekend worden gemaakt. 
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3. Het stilleggen van werkzaamheden als bedoelt onder lid 1c kan een 

algemeen, dan wel een specifiek karakter hebben. Onder algemeen 
dient te worden begrepen dat de aard van het stilleggen is gelegen in, 
dan wel voortkomt uit omstandigheden in het algemeen 
maatschappelijk verkeer, waaronder begrepen, maar hier niet 
limitatief bedoelt, (wervel)storm, onweer, overstroming(en) vorst, 
aardbeving, pandemie, onlusten, oproer, oorlog.  
Onder het stilleggen van de werkzaamheden gebaseerd op een 
specifiek karakter, dient te worden begrepen project gerelateerde 
omstandigheden, zoals, maar hier niet limitatief bedoelt, van 
bouwkundige, ontwerp, teken en/of technische aard of uit 
omgevings- en/of veiligheidsoverwegingen, waaronder begrepen 
verkeersmaatregelen, explosieve, archeologische vondsten, leidingen.  
Dit kan gebaseerd zijn op een eigen, dan wel op een van 
(semi)overheidswege genomen besluit. 

4. In alle gevallen geldt dat binnen redelijke termijn(en) WSP en 
Wederpartij, al dan niet in samenspraak met Opdrachtgever van WSP, 
in overleg gaan om de alsdan ontstane situatie te bespreken. 

5. Vergoeding van redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten die 
Wederpartij aantoonbaar reeds is aangegaan in het kader van de 
vervulling van zijn werkzaamheden, dit evenwel met uitsluiting van 
vergoeding wachttijd(en), zullen naar billijkheid worden vergoed 
onder de voorwaarde van erkenning en vergoeding door 
Opdrachtgever van WSP.  

6. De vergoeding aan Wederpartij als in lid 5 van dit artikel benoemd, zal 
nooit hoger zijn dan door Opdrachtgever aan WSP daarvoor 
beschikbaar en betaalbaar wordt gesteld. Uitbetaling aan Wederpartij 
vindt eerst plaats nadat WSP deze vergoeding van haar  
Opdrachtgever heeft ontvangen. 

7. Onder wachttijd dient te worden verstaan de tijdspanne gelegen 
tussen het tijdstip van ingang van het stilleggen van de 
werkzaamheden en het tijdstip van hervatting, respectievelijk het 
tussen Wederpartij en WSP, al dan niet in samenspraak met 
Opdrachtgever van WSP, bepaalde tijdstip van beëindiging, van de 
werkzaamheden. 

8. Onder vergoeding wachttijd dient onder andere te worden begrepen 
kosten van Personele aard in de ruimste zin des woord. 

ARTIKEL 24  AVG, INLEEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 
PERSONEEL 

1. Indien en voor zover, met in- en toestemming van WSP of diens 
opdrachtgever, door Wederpartij van derden inleenkrachten worden 
ingezet, zal Wederpartij zich ervan vergewissen dat deze 
inleenkrachten gerechtigd zijn om in Nederland arbeid, dan wel 
diensten te verrichten. Dit met in achtneming van hetgeen is gesteld 
in de Wet op de Identificatieplicht en de Wet Arbeid Vreemdelingen. 

2. Waar nodig en vereist dient personeel en inleenkrachten in het bezit 
te zijn van een geldig certificaat basisveiligheid VCA of VOL VCA. 

3. Wederpartij zal zich ervan vergewissen dat personeel, waaronder die 
van derden betrokken, de Nederlandse taal in voldoende mate 
beheerst, zowel schriftelijk als mondeling, om de Diensten, zowel 
zelfstandig als gezamenlijk, naar behoren te kunnen verrichten. 

4. Hoewel de Nederlandse taal in het werk de dagelijkse voertaal is, 
dient Wederpartij waar nodig voorzieningen te treffen om de 
communicatie met anderstaligen onverstoord en optimaal te kunnen 
laten functioneren. Schade welke aantoonbaar ontstaat als gevolg van 
miscommunicatie op grond van taalverschillen, zowel technisch als 
inhoudelijk bezien, komt geheel voor rekening en risico van 
Wederpartij.   

5. Wederpartij houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden en respecteert de individuele en 
collectieve arbeidsvoorwaarden die op het personeel van toepassing 
is. 

6. Wederpartij is verplicht de in dit artikel van toepassing zijnde 
verplichtingen ook aan Derden op te leggen. 

7. Wederpartij is verplicht WSP onverwijld te informeren indien 
instanties toegang vragen tot, dan wel onderzoek doen naar 
arbeidsvoorwaardelijke omstandigheden middels controle, audits of 
loononderzoekingen, bij Wederpartij en bij de uitvoering van de 
diensten betrokken personeel. 

8. Wederpartij zal van de aankondiging, de aanvang, de resultaten en de 
beëindiging van de onder lid 4 van dit artikel benoemde onderzoeken 
WSP vroegtijdig en doorlopend informeren.  

9. Wederpartij zal al hetgeen aan verplichtingen en rechten voortvloeit 
uit de toepasselijkheid Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP), 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de 
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(UAVG) in acht nemen, zich hieraan houden en respecteren. Alle 
bepalingen en voorschriften uit de WBP, AVG en UAVG zijn van 
toepassing op de Overeenkomst. 

10. De werktijden van het in het kader van de Overeenkomst betrokken 
personeel zullen gelijk zijn aan die van het personeel van WSP en/of 
diens Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

ARTIKEL 25  KETENAANSPRAKELIJKHEID 

1. Wederpartij dient te voldoen aan alle verplichtingen voortvloeiende 
uit de Wet Ketenaansprakelijkheid en zal alle maatregelen nemen om 
zeker te stellen dat afdracht van verschuldigde loonbelasting en 
sociale lasten in verband met de Diensten als benoemd in de 
Overeenkomst aan de bevoegde instanties tijdig en volledig  
plaatsvindt 

2. Wederpartij vrijwaart en stelt WSP schadeloos tegen aanspraken en 
de financiële gevolgen van alle schade, hieronder begrepen 
belastingen, sociale lasten, wettelijke rente, boetes, sancties, hoe ook 
genaamd, proceskosten en redelijke kosten van juridische 
ondersteuning voor het voeren van gerechtelijke procedures, die het 
gevolg zijn van het niet nakomen van diens verplichtingen als 
benoemd in lid 1 van dit artikel. 

3. WSP of een door haar daartoe aangewezen derde is te allen tijde 
gerechtigd te controleren of Wederpartij aan de in dit artikel 
bedoelde verplichtingen heeft voldaan, gelijk Wederpartij is 
gehouden aan dit onderzoek, zonder enige restrictie of uitsluiting, al 
haar medewerking te verlenen. 

4. Wederpartij zal een zogenaamde (geblokkeerde) G-rekening 
beschikbaar stellen en zal het (bankrekening)nummer daarvan aan 
WSP en op al haar facturen gericht aan WSP kenbaar maken. 
Wederpartij zal het loonbedrag ingevolge artikel 4 Coördinatiewet 
Sociale Verzekering op haar facturen vermelden Dit onder 
vastlegging van het met WSP voor aanvang van de werkzaamheden 
overeengekomen percentage dat voor loonbelasting en sociale lasten 
op de G-rekening moet worden gestort. 

5. Wederpartij voegt bij elke factuur gericht aan WSP een werkurenstaat 
waaruit blijkt  welke personen op welke dag(en) en gedurende 
hoeveel uur zijn ingezet. De persoonsvermelding omvat achternaam, 
voorletters, voorvoegsels, geboortedatum en het Burger Service 
Nummer (BSN). Wederpartij dient tevens te verklaren dat de 
personen die op de werkurenstaat vermeld staan op dat moment bij 
hem in loondienst waren. 

6. WSP is te allen tijde gerechtigd de in dit artikel bedoelde en 
verschuldigde loonbelasting en sociale lasten op de aan Wederpartij 
verschuldigde bedragen in te houden en deze rechtstreeks te storten 
op de bankrekening van de bevoegde instanties. 

7. Indien de verleggingsregeling ingevolge de Wet Omzetbelasting 1968 
van toepassing is, dient Wederpartij dit op de factuur als zodanig en 
overeenkomstig de voorschriften daartoe vast te leggen. Er dient 
alsdan door Wederpartij geen omzetbelasting op diens facturen aan 
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WSP gericht in rekening te worden gebracht. 

ARTIKEL 26  RANGORDE 

In geval van tegenstrijdigheid tussen (onderdelen van) de Overeenkomst en 
de Voorwaarden prevaleren de (onderdelen) in de Overeenkomst 
gemaakte afspraken. 

ARTIKEL 27  VERLENGING VAN DE OVEREENKOMST 

Verlenging van de Overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. Deze 
Voorwaarden zijn dan opnieuw en onverkort van toepassing. 

ARTIKEL 28  GESCHILLEN 

1. Geschillen zullen zoveel mogelijk door middel van overleg tot een 
oplossing worden gebracht. 

2. Indien binnen een redelijke termijn niet tot een oplossing wordt 
gekomen, zullen de geschillen bij uitsluiting worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet hier anders toestaat en 
voorschrijft. 

3. De duur van de redelijke termijn als bedoelt in lid 2 wordt bij aanvang 
van het geschil door WSP en Wederpartij bepaald, overeengekomen 
en als bindend vastgelegd. 

4. Onder redelijke termijn dient te worden begrepen een tijdsduur die 
niet verder strekt dan zes (6) maanden gelegen na de datum waarop 
het geschil bij WSP en/of  Wederpartij schriftelijk bekend is gemaakt. 

ARTIKEL 29  TOEPASSELIJK RECHT 

1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle met WSP tot stand gekomen 
Overeenkomsten en alle daaruit voortkomende rechtsverhoudingen 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is 
uitgesloten. 

3. De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden prevaleert te allen tijde 
boven de al dan niet beëdigde vertalingen daarvan. 

4. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van enige Overeenkomst 
tussen WSP en Wederpartij of deze Voorwaarden zullen zijn 
onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter ter plaatse van 
de vestigingsplaats, met dien verstande dat WSP het recht heeft 
vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Wederpartij aanhangig te 
maken bij andere rechtscolleges die op grond van nationale of 
internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen 
kennis te nemen of het geschil te onderwerpen aan arbitrage conform 
het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het 
arbitragecollege zal bestaan uit een of drie arbiters die zullen 
oordelen volgens de regelen van het recht. 
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Deze Voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van WSP en zijn op 
aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 

 
 

Breda, 1 januari 2021 
 
Ir. H.W.J.A. van den Broek  

 
 
 
 

 
 


