ALGEMENE VOORWAARDEN JASPERS

winstderving, letselschade, schade aan dieren,

GROUP B.V., GEVESTIGD TE (4904 SJ)

immateriële schade (“smartengeld”), gemiste

OOSTERHOUT AAN DE BENELUXWEG 7,

besparingen, milieuschade, verminderde

INGESCHREVEN IN HET
HANDELSREGISTER ONDER NUMMER
78128153

A. Algemeen

goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade
als gevolg van schadeaanspraken van derden
jegens de Klant, schade als gevolg van
verminking, vernietiging, verlies of niet (meer)
toegankelijk zijn van gegevens, data of
documenten, rente alsmede kosten ter
voorkoming, beperking of vaststelling van

Artikel 1 Definities en toepasselijke

schade en/of ter verkrijging van voldoening

voorwaarden

buiten rechte.

1.1. In deze Algemene Voorwaarden (verder:

5. Consument: de Klant, natuurlijk persoon, die

“Voorwaarden”) van Jaspers Group B.V. (hierna:

niet handelt in de uitoefening van een beroep of

“JG”) gelden de volgende definities:

bedrijf die van JG een aanbieding ontvangt of
met JG een Overeenkomst sluit.

1. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon

6. Toeleverancier(s): Een derde waarvan JG

die van JG aanbiedingen ontvangt of met JG

gebruik maakt in het kader van de uitvoering

overeenkomsten sluit.

van de Overeenkomst, daaronder begrepen:

2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen
JG en de Klant tot stand komt, zoals onder meer
koopovereenkomsten en/of overeenkomsten

onderaannemers en/of zelfstandige
opdrachtnemers (ZZP’ers).
7. JG: Jaspers Group B.V. gevestigd als hiervoor

van aanneming, opdracht, dienstverlening en/of

aangegeven, tevens handelend onder de

combinaties van deze overeenkomsten alsmede

(handels)na(a)m(en):

alle wijzigingen en aanvullingen daarop en alle

-

Jaspers Catering;

rechtshandelingen ter uitvoering van de

-

Jaspers Events;

Overeenkomst.

-

Catering 365;

-

Catering Company Amstelveen;

ontworpen, verkochte, geleverde en/of

-

De Walvisch Catering;

bewerkte, verhuurde, onderhouden,

-

De Walvisch Catering Services;

ge(de)monteerde, getransporteerde,

-

Jaspers Contract Catering;

geïnstalleerde, gerepareerde of herstelde zaken,

-

Jaspers Scholencatering;

alsmede aan door JG van de klant in bruikleen

-

Calamiteitencatering;

verkregen zaken, een en ander inclusief

-

Jaspers catering Company;

onderdelen en/of toebehoren hiervan;

-

Jaspers food supply;

-

Ontbijtbezorging.nl.

3. Directe Schade: zaakschade aan door JG

4. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder
de definitie van Directe Schade, zoals onder
meer gevolgschade, geleden verlies, gederfde of

1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,

te derven inkomsten, hogere productiekosten,

gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen

2

van en Overeenkomsten met JG, met name voor

telefoon, e-mail of fax een bestelling plaatst of een

tussen JG en de Klant gesloten Overeenkomsten tot

opdracht verstrekt, wordt de inhoud van de

verkoop en levering van (onderdelen van) zaken

Overeenkomst volledig bewezen door middel van

en/of overeenkomsten van aanneming, opdracht,

de aan de hand van deze bestelling/opdracht door

dienstverlening en/of combinaties van deze

JG aan de Klant verstrekte opdrachtbevestiging,

overeenkomsten.

tenzij de Klant onmiddellijk na ontvangst van de

1.3. Afwijkingen of aanvullingen op de

opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen

Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven

deze opdrachtbevestiging kenbaar maakt.

uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke

2.4. Alle bestellingen, orders of opdrachten, door

instemming van JG. Algemene (inkoop)

vertegenwoordigers, tussenpersonen of werk-

voorwaarden van de Klant worden bij dezen van de

nemers opgenomen, binden JG niet eerder dan

hand gewezen en niet geaccepteerd.

nadat deze door JG schriftelijk/per e-mail zijn

1.4. Het door de Klant vóór of bij het sluiten van de

bevestigd.

Overeenkomst opgegeven adres, mag door JG als

2.5. Afwijkingen in lengte, breedte, dikte,

zodanig voor het doen van verklaringen en/of

oppervlakte, gewicht of kleurstelling binnen de in

mededelingen aan de Klant worden gehanteerd,

de branche gebruikelijke toleranties en marges,

totdat de Klant schriftelijk zijn nieuwe adres heeft

worden uitdrukkelijk door JG voorbehouden.

medegedeeld.

2.6. JG is steeds gerechtigd om voor hetgeen is
overeengekomen een gelijkwaardig of redelijk

Artikel 2 Aanbieding; totstandkoming en

alternatief te leveren. Dit is alleen anders als

inhoud Overeenkomst; intellectuele en

tussen JG en de Klant levering van aard, type,

industriële eigendomsrechten

gewicht, soort, kwaliteit, bijvoorbeeld ten aanzien

2.1. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is

van gebruikte ingrediënten, expliciet is

vermeldt, is een aanbieding van JG geheel

overeengekomen. Van ‘expliciet’ als hiervoor

vrijblijvend en komt een Overeenkomst pas tot

bedoeld is enkel sprake als de Klant uitdrukkelijk

stand na een schriftelijke bevestiging daarvan door

schriftelijk heeft aangegeven deze zaken en/of

JG (waaronder begrepen een bevestiging per e-

diensten geleverd te willen krijgen en geen

mail), of als JG uitvoering aan een Overeenkomst

andere en zulks door JG ook is bevestigd.

geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door

2.7. Alle rechten van industriële en intellectuele

de Klant, heeft JG het recht de aanbieding binnen

eigendom op krachtens de Overeenkomst door JG

vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te

ontwikkelde, ontworpen of ter beschikking gestelde

herroepen.

producten, concepten, (werk- en

2.2. De bij een aanbieding door JG verstrekte

constructie)tekeningen, afbeeldingen, technische

ontwerpen, voorbeelden, afbeeldingen, logo’s,

specificaties, programmatuur, ontwerpen, logo’s,

instructies, handleidingen, (werk)tekeningen,

beeldmerken, huisstijlen, recepturen etc. berusten

maten, recepturen, technische specificaties

uitsluitend bij JG. De Klant heeft ten hoogste een

alsmede de overige documentatie, zijn informatief

gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten,

en geven slechts een algemene weergave.

hetgeen zich beperkt tot gebruik voor zichzelf.

2.3. Indien de Klant bij JG mondeling of per

2.8. Informatie die de Klant op grond van de
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aanbieding van JG of op grond van een met JG

uitvoering redelijkerwijs te verwachten

gesloten Overeenkomst heeft ontvangen, mag de

opbrengsten, bijvoorbeeld door leveringen aan

Klant, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande

derden.

schriftelijke toestemming van JG, niet aan derden
bekendmaken, verstrekken of in gebruik geven en

Artikel 3 Prijzen

mag door de Klant uitsluitend binnen het kader van

3.1. Alle door JG genoemde prijzen zijn exclusief

het tot stand brengen en uitvoeren van de

BTW en exclusief eventuele andere

Overeenkomst worden gebruikt en/of worden

verplichtingen/heffingen (zoals verwijderings-

verveelvoudigd. Komt geen Overeenkomst tot

bijdragen en milieuheffingen) en belastingen.

stand dan zal Klant op eerste verzoek van JG de

3.2. Indien de kostprijsfactoren van de bestelde

informatiedragers en eventuele kopieën daarvan,

zaken, waaronder de kosten van grondstoffen,

inclusief de offerte, terstond aan JG overdragen.

(hulp)materialen, hulpmiddelen, onderdelen,
koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten,

Annuleringen:

brandstof, tussen het moment van totstandkoming

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt bij

van de Overeenkomst en de datum van levering

een annulering door de Klant het volgende:

een verhoging ondergaan, is JG gerechtigd haar
prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Deze

2.9 Bij een annulering tussen de 9 en 6 maanden

bepaling is niet van toepassing op de Consument

voor het moment waarop krachtens Overeenkomst

indien de verhoging plaatsvindt binnen drie

de (eerste) levering zal plaatsvinden is de Klant

maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

aan JG een vergoeding verschuldigd van 30% van

3.3. JG is steeds bevoegd om aan de Klant een

de reserveringswaarde.

vooruitbetaling te vragen, ook als dit niet expliciet

2.10. Bij een annulering tussen de 6 en 3 maanden

vooraf is besproken of overeengekomen. JG is

voor het moment waarop krachtens Overeenkomst

bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst op

de (eerste) levering zal plaatsvinden is de Klant

te schorten als de vooruitbetaling niet of niet tijdig

aan JG een vergoeding verschuldigd van 50% van

is voldaan.

de reserveringswaarde.
2.11. Bij een annulering tussen de 3 en 1 maanden

Artikel 4 Betalingen

voor het moment waarop krachtens Overeenkomst

4.1. De betaling van facturen van JG zal dienen te

de (eerste) levering zal plaatsvinden is de Klant

geschieden binnen dertig (30) dagen na

aan JG een vergoeding verschuldigd van 75% van

factuurdatum, tenzij schriftelijk/per e-mail anders

de reserveringswaarde.

is overeengekomen.

2.12. Bij een annulering korter dan 1 maand voor

De betaling zal – tenzij door JG anders aangegeven

het moment waarop krachtens Overeenkomst de

op de factuur – dienen te geschieden in Nederland,

(eerste) levering zal plaatsvinden is de Klant aan

en wel op een door JG aangehouden bankrekening

JG een vergoeding verschuldigd van 100% van de

bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde

reserveringswaarde.

bank.

2.13. Onder reserveringswaarde wordt hier

4.2. De Klant kan zich jegens JG niet beroepen op

verstaan: de volledige contractprijs inclusief alle bij

verrekening of opschorting. Deze bepaling is niet
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van toepassing op Consument indien de Consument

tot) toelating tot een wettelijke

voldoet aan de voor verrekening of opschorting in

schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling

de wet gestelde vereisten.

van de Klant, zonder dat een ingebrekestelling is

4.3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde of

vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is

contractueel bepaalde betaaltermijn is het

van overeenkomstige toepassing indien de Klant

factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Klant is

niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar

vanaf dat moment, zonder dat een

verplichtingen uit hoofde van de met JG gesloten

ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in

Overeenkomsten nakomt.

verzuim.

4.8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft

4.4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde

JG ook het recht om zonder rechterlijke

termijn is JG gerechtigd de wettelijke handelsrente

tussenkomst ofwel de uitvoering van de

ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over

Overeenkomst op te schorten, ofwel de

het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel

Klant in verzuim is tot aan de dag der algehele

van een schriftelijk verklaring te ontbinden,

voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van

onverminderd het recht van JG tot het vorderen

verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW

van volledige schadevergoeding.

verschuldigd.

4.9. Indien JG een vordering heeft op een derde die

4.5. Door de Klant gedane betalingen strekken

gelieerd is aan de Klant (bijvoorbeeld een moeder-,

steeds ter voldoening van alle verschuldigde

zuster- of dochtermaatschappij) en deze

kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van

onderneming komt in staat van surséance van

opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs

betaling dan wel faillissement te verkeren, dan

al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking

stemt de Klant er reeds nu voor alsdan mee in dat

heeft op een latere factuur.

JG deze vordering kan verrekenen met elke

4.6. Indien de Klant in gebreke is gebleven met de

vordering die de Klant op JG kan hebben, ook

tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is

indien de vordering van JG op dat moment nog niet

de Klant gehouden alle door JG gemaakte

opeisbaar is.

buitengerechtelijke kosten (conform het Besluit
Vergoeding voor Buitengerechtelijke

Artikel 5 Levertijden, levering in gedeelten

Incassokosten), proceskosten en kosten voor

5.1. De door JG opgegeven levertijden, waaronder

rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen

begrepen opleverdata, zijn een indicatie en zullen

en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook

nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn,

begrepen andere en/of hogere kosten dan de

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

krachtens de wet te begroten proceskosten

5.2. Wanneer levering van maaltijden op of voor

alsmede eventuele kosten van een

een bepaalde tijd is overeengekomen, geldt deze

faillissementsaanvraag.

tijd als een richttijd. Bij overschrijding van deze

4.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3, is de

richttijd met niet meer dan negentig minuten, geldt

Klant in geval van faillissement(saanvraag),

de levering als tijdig. In andere gevallen zal de

(aanvraag tot) surseance van betaling, stillegging

levering enkel als niet tijdig gelden wanneer de

of liquidatie van het bedrijf van de Klant, (aanvraag
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Klant in redelijkheid geen gebruik meer kan of

zaken de onderneming/magazijn van JG verlaten

heeft kunnen maken van het geleverde.

het risico van de te leveren zaken op de Klant

5.3. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid

overgaat, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen

van de directie of van leidinggevende

anders bepalen.

ondergeschikten van JG, kan de Klant bij een

6.2. JG kan voor de verzending/bezorging van de

overschrijding van de levertijd tot veertien dagen,

te leveren zaken kosten in rekening brengen.

zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken

6.3. Behoudens het bepaalde in artikel 9

op schadevergoeding en/of ontbinding van de

(Onderzoeks- en klachtplicht) is de Klant verplicht

Overeenkomst. Indien de levertijd wordt

tot afname op het moment dat JG de zaken

overschreden met meer dan veertien dagen, dient

aanbiedt of op het moment dat de zaken conform

de Klant JG schriftelijk in gebreke te stellen. In

de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

deze ingebrekestelling dient de Klant JG een

6.4. JG is niet verantwoordelijk voor de wijze

redelijke termijn voor de nakoming te geven.

waarop de Klant de geleverde zaken opslaat. De

5.4. De Consument dient JG bij een overschrijding

Klant is gehouden adequate maatregelen te nemen

van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen en

zodat terstond afgenomen kan worden.

een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

6.5. Indien de Klant weigert de zaken in ontvangst

Lid 3 is op de Consument voor het overige niet van

te nemen, zijn de kosten van het retourneren,

toepassing.

opslag, stalling of andere noodzakelijke kosten tot

5.5. De levertijd begint op de dag waarop door de

conservering of behoud voor rekening van de Klant.

Klant een schriftelijke bevestiging/bevestiging per

Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs

e-mail van het ontstaan van de Overeenkomst van

en/of kosten van onderhouds-, herstel,- reparatie-,

JG is ontvangen, echter niet eerder dan nadat de

installatie-, (de)montage- en/of

Klant heeft voldaan aan alle eventuele

bewerkingswerkzaamheden zijn direct opeisbaar,

bijzonderheden, verband houdend met de

onverminderd het recht van JG om de

uitvoering van de Overeenkomst die eerst door de

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden

Klant tot stand moeten worden gebracht.

en/of schadevergoeding te vorderen.

5.6. JG is bevoegd om in gedeelten te presteren.

6.6. Retourzendingen na afname zijn alleen

Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen gele-

toegestaan, indien JG de Klant daartoe uitdrukkelijk

verd kunnen worden, worden voor nalevering

en voorafgaand aan het retourneren schriftelijk/per

genoteerd; de Klant wordt daarvan schriftelijk/per

e-mail toestemming heeft verleend.

e-mail door JG in kennis gesteld.

Retourzendingen geschieden voor rekening en
risico van de Klant.

Artikel 6 Levering en afname, overgang van

6.5. Zaken die door de Klant aan JG ter beschikking

risico en retourneren

worden gesteld voor het uitvoeren van de

6.1. JG levert, tenzij schriftelijk anders is

Overeenkomst, voor bereiding, onderhouds-,

overeengekomen, op de plaats waar JG de

herstel,- reparatie-, (de)montage- en/of

Overeenkomst zal uitvoeren.

bewerkingswerkzaamheden zullen tijdens de

Bij Levering van maaltijden levert JG af magazijn –

periode dat deze zaken bij JG blijven of bij JG in

“ex works” – waarbij vanaf het moment dat de

gebruik zijn, geheel voor risico zijn van de Klant.
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De Klant is verantwoordelijk voor het adequaat

onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van

verzekeren van de zaken tegen diefstal, verlies,

al het door hem aan JG verschuldigde.

brand en beschadiging. De Klant staat in voor de

7.4. Indien derden enig recht op de onder

deugdelijkheid van deze zaken.

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen
vestigen of (bijvoorbeeld door beslaglegging) willen

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

doen gelden, is de Klant verplicht JG hiervan

7.1. Daar waar de Overeenkomst bepaalt dat JG

onmiddellijk schriftelijk/per e-mail op de hoogte te

zaken aan de Klant in eigendom levert, blijven de

stellen.

geleverde zaken eigendom van JG totdat de Klant

7.5. De Klant verplicht zich:

alle navolgende verplichtingen uit alle met JG

-

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

gesloten Overeenkomsten is nagekomen:

zaken te verzekeren en verzekerd te houden

-

de tegenprestatie(s) met betrekking tot

tegen breuk, beschadiging, brand- en

geleverde of te leveren zaken;

waterschade en tegen diefstal en de polis van

de tegenprestatie(s) met betrekking tot

deze verzekering aan JG ter inzage te geven;

-

krachtens Overeenkomst door JG verrichte of te

-

-

alle aanspraken van de Klant op verzekeraars

verrichten werkzaamheden (zoals verhuur van

met betrekking tot de onder

materialen, verlenen van diensten);

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op

eventuele vorderingen wegens niet-nakoming

eerste verzoek van JG aan JG te verpanden als

door de Klant van (een) met JG gesloten

bedoeld in artikel 3:239 BW;
-

Overeenkomst(en).

de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn

7.2. Door JG geleverde zaken die krachtens lid 1

afnemers bij het doorverkopen van onder eigen-

onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen

domsvoorbehoud door JG geleverde zaken op

slechts in het kader van een normale

eerste verzoek van JG aan JG te verpanden als

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of ge- of

bedoeld in artikel 3:239 BW;

verbruikt. De Klant is niet bevoegd de geleverde
zaken te verpanden of hier enig ander gebruiks- of

Levering niet consumptiegoederen:

zekerheidsrecht op te vestigen. Met dit

7.6. Alle niet consumptiegoederen zoals kookgerei,

verpandingsverbod wordt uitdrukkelijk

keukenmaterialen, serviesgoed, tafelzilver, tafels,

goederenrechtelijke werking als bedoeld in art.

stoelen, banken, linnengoed, zaken ter aankleding

3:83 lid 2 BW beoogd.

en inrichting van de locatie(s), bewegwijzering en

7.3. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt

wat dies meer zij, zijn en blijven uitdrukkelijk

of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zijn

eigendom van JG, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk

verplichtingen niet zal nakomen, is JG gerechtigd

anders is overeengekomen.

om de geleverde zaken (waarop het in lid 1 be-

7.7. Schade aan of verlies van deze zaken

doelde eigendomsvoorbehoud rust) bij de Klant of

veroorzaakt door of redelijkerwijs voor rekening

bij derden die deze zaken voor de Klant houden

komend van Klant, diens genodigden,

weg te (doen) halen. De Klant is verplicht hierbij

personeelsleden of personen die door toedoen of

alle medewerking te verlenen op straffe van een

nalaten van de Klant toegang tot deze zaken
hebben of hadden, komt voor rekening van de
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Klant. De Klant is gehouden deze zaken tegen

8.6. De Klant zorgt voor onbelemmerde toegang,

vervangingswaarde te vergoeden.

waar nodig ook met (vracht)auto en/of heftruck,
tot de plaats waar JG de werkzaamheden dient uit

Artikel 8 Uitvoering van de Overeenkomst

te voeren c.q. de levering plaatsvindt.

Algemeen:

8.7. Wanneer de Klant aan JG een keuken of

8.1. JG voert de Overeenkomst met de Klant naar

andersoortige bereidingsruimte beschikbaar stelt,

beste inzicht en in overeenstemming met de eisen

dient deze ruimte te voldoen aan de daaraan te

van goed vakmanschap uit. De wijze van uitvoering

stellen hygiënestandaarden en andere standaarden

wordt door JG bepaald, tenzij dit uitdrukkelijk

die in het kader van de uitvoering van de

schriftelijk anders is overeengekomen.

Overeenkomst van belang zijn.

JG hanteert inzake voedselveiligheid de HACCP

8.8. Als de Klant aan JG materialen beschikbaar

normen. Tot meer is zij, tenzij uitdrukkelijk anders

stelt ter uitvoering van de Overeenkomst dient

overeengekomen, niet gehouden.

Klant ervoor te zorgen dat deze veilig en in goede

8.2. Tenzij dit schriftelijk is uitgesloten is JG

staat van onderhoud zijn.

bevoegd om voor de uitvoering van de

8.9. Aan JG beschikbaar gestelde ruimtes en/of

Overeenkomst derden in te schakelen.

materialen zijn voor JG steeds kosteloos

8.3. De Klant zorgt ervoor dat JG steeds toegang

beschikbaar.

heeft tot afdoende elektra aansluitingen, alsmede

8.10. JG is nimmer verantwoordelijk voor de

tot stromend water. Dit tenzij in de Overeenkomst

veiligheid van de genodigden van de Klant en/of

is bepaald dat JG daarvoor zorg zal dragen. De

diens personeel of door de Klant toegelaten derden.

kosten voor gebruik van water en elektra komen

De Klant vrijwaart JG voor eventuele aanspraken

tenzij anders overeengekomen voor rekening van

van deze genodigden, personeelsleden en/of

de Klant.

derden uit welke hoofde ook die door deze
personen jegens JG geldend gemaakt zullen

Vergunningen, regulering en veiligheid:

worden.

8.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen dat JG daarvoor zorg draagt, is

Intellectuele eigendommen:

de Klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van

8.11. De Klant garandeert dat geen inbreuk wordt

de voor uitvoering van de Overeenkomst vereiste

gemaakt op (intellectuele eigendoms)rechten van

vergunningen, goedkeuringen en wat dies meer zij.

derden, bijvoorbeeld door het gebruik van

Dit geldt ook wanneer JG daarin adviserend en/of

aanduidingen, logo’s etc. in publicaties, op websites

bemiddelend optreedt.

etc. De Klant garandeert dat deze waar nodig aan

8.5. De Klant is ervoor verantwoordelijk en staat

de bevoegde instanties (Buma/Stemra, SENA) de

ervoor in dat JG en haar personeel en/of door haar

vereiste afdrachten zal doen en waar nodig de

ingeschakelde derden de overeengekomen

instemming van derden rechthebbenden zal

werkzaamheden op een behoorlijke wijze kunnen

verkrijgen. De Klant vrijwaart JG voor elke claim

verrichten en dat de plaats waar deze uitgevoerd

van een derde ter zake het voorgaande.

dienen te worden veilig is en deze plek veilig

8.12. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt en

bereikt en verlaten kan worden.

houdt JG alle intellectuele eigendomsrechten, het
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auteursrecht daaronder begrepen, dat ontstaat in

8.18. De Klant is te allen tijde jegens derden

verband met of bij de uitvoering van de

aansprakelijk voor het door hem georganiseerde of

Overeenkomst.

gerealiseerde event. Dit geldt ook wanneer de
Klant voor de uitvoering en/of planning van (een

Overeenkomsten met geregelde leveringen:

deel van) dat event JG opdracht verstrekt. De Klant

Indien tussen JG en de Klant is overeengekomen

vrijwaart JG voor elke aanspraak die derden jegens

dat JG op geregelde basis producten zoals

JG zullen doen gelden ter zake een dergelijk event.

maaltijden zal leveren, gelden onverminderd het

8.19. De Klant dient zich steeds zelfstandig te

bepaalde in artikel 2 de volgende bepalingen:

vergewissen van de geldende regelgeving en
veiligheidsvereisten waar die in het kader van het

8.13. De Klant kan haar bestelling plaatsen op de

event van belang en van toepassing zijn.

door JG bij Overeenkomst aangegeven wijze. In de

8.20. Onverminderd het hiervoor bepaalde is JG

Overeenkomst wordt bepaald hoeveel tijd tevoren

niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of

deze bestelling gedaan moet zijn voor levering op

diefstal van eigendommen van de Klant, diens

een bepaald moment. Tevens geeft de

genodigden, gasten en/of personeel. De vrijwaring

Overeenkomst aan tot welk moment de bestelling

genoemd in 8.18 geldt ook dienaangaande.

nog gewijzigd of geannuleerd kan worden.

8.21. Onder ‘event’ wordt hier verstaan: elke

8.14. De Klant de Klant de aantallen te leveren

bijeenkomst, samenkomst of activiteit die door de

maaltijden c.q. menu’s en het gewenste tijdstip en

Klant wordt georganiseerd zoals bijvoorbeeld:

de plaats van levering.

vergaderingen, scholingsbijeenkomsten,

8.15. Wijzigingen of een annulering buiten de in de

demonstraties, werkoverleggen en/of

Overeenkomst aangegeven periode hoeven door JG

werkonderbrekingen, festivals, optredens,

niet geaccepteerd te worden. In dat geval is de

vieringen en wat dies meer zij.

Klant gehouden om de volledige prijs te vergoeden,
ook als JG de levering bij een annulering niet doet

Artikel 9 Onderzoeks- en klachtplicht

plaatsvinden.

9.1. In geval van levering van maaltijden, al dan
niet in de vorm van bedrijfscatering, en/of het

Gekoelde en warme levering :

leveren van ingrediënten en/of halffabricaten is de

8.16. De Klant draagt er zorg voor dat gekoeld of

Klant verplicht deze zaken direct na aflevering

warm geleverde maaltijden en/of voedingsmiddelen

nauwkeurig te (doen) onderzoeken.

(ingrediënten en halffabricaten daaronder

Elke klacht over de kwaliteit of samenstelling van

begrepen) na levering op correcte wijze gekoeld

de maaltijden, ingrediënten en/of halffabricaten,

dan wel verwarmd blijven.

dient bij aflevering, maar in elk geval binnen twee

8.17. Indien van een deugdelijke koeling of

uren na levering gemeld te worden om JG in de

verwarming geen sprake is kan door de Klant geen

gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken. Bij

aanspraak worden gemaakt op enig gebrek in de

gebreke hiervan wordt de levering geacht akkoord

kwaliteit van de geleverde zaken.

te zijn en kan de Klant op enig gebrek over de
kwaliteit of samenstelling van de maaltijden,

Events:

ingrediënten en/of halffabricaten geen beroep meer
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doen. Elk recht dienaangaande vervalt dan.

van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van

9.2. Eventuele klachten over verschillen in

JG, behoudens in geval van opzet of bewuste

hoeveelheid tussen de afgeleverde zaken en de

roekeloosheid van de directie of van leidinggevende

daarvoor op de

ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van

ontvangstbevestiging/vrachtbrief/pakbon of factuur

dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot

gegeven beschrijving alsmede over uiterlijk

maximaal de helft van de overeengekomen prijs

zichtbare gebreken en afwijkingen buiten de in de

van de door JG verkochte en geleverde zaken en/of

branche gebruikelijke toleranties, dienen terstond

diensten (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst

na ontvangst of uitlevering van de maaltijd aan JG

met de Klant hoofdzakelijk een duurovereenkomst

kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval

is, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs,

van rechten. Eventuele klachten over niet

zoals bedoeld in de vorige zin, gesteld op het totaal

onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen acht

van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen

dagen na (uit)levering door de Klant (en door de

voor maximaal één jaar. In alle gevallen is JG niet

Consument binnen bekwame tijd in de zin van

tot meer aansprakelijk dan een bedrag van €

artikel 7:23 lid 1 BW) schriftelijk/per e-mail aan JG

20.000,00.

kenbaar gemaakt te worden, zulks evenzeer op

10.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven

straffe van verval van rechten.

in artikel 1 lid 1, is JG, behoudens in geval van

9.3. De Klant zal JG alle medewerking verlenen die

opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of

nodig is teneinde de gegrondheid van de klacht te

van leidinggevende ondergeschikten of

(doen) controleren. Hieronder valt het JG in de

aansprakelijkheid op grond van

gelegenheid stellen het goed en/of het gebruik van

dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

de zaken ter plaatse te (doen) controleren.

10.3. Indien de rechter mocht oordelen dat JG

9.4. Klachten geven de Klant niet het recht om

geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting

(een deel van) de betaling op te schorten; ook

van aansprakelijkheid zoals hiervoor bedoeld, is de

verrekening door de Klant met een mogelijke

totale aansprakelijkheid van JG voor Directe en

tegenvordering wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag

Deze bepaling is niet van toepassing op

dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van JG

Consumenten indien en voor zover de Consument

voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd

voldoet aan de in de wet aan een beroep op

(vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke

opschorting of verrekening gestelde eisen.

van een aansprakelijkheidsverzekering of bij

9.5. JG is nimmer verantwoordelijk voor de

gebreke van dekking onder de polis van

gevolgen van een onjuiste verwerking en/of opslag

aansprakelijkheidsverzekering, in elk geval tot

van door haar geleverde zaken.

maximaal een bedrag van € 20.000,00.
10.4. Tenzij de nakoming door JG blijvend

Artikel 10 Aansprakelijkheid voor Directe en

onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van JG

Indirecte Schade

wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming

10.1. Voor alle Directe Schade van de Klant, zoals

van een overeenkomst in alle gevallen alleen indien

omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt door een

de Klant JG onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per

aan JG toerekenbaar tekortkomen in de nakoming

e-mail in gebreke stelt, waarbij een redelijke
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termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt

invoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,

gesteld, en JG ook ná die termijn toerekenbaar

defecten aan machines of computers,

tekort blijft schieten in de nakoming van zijn

computervirussen, onbereikbaarheid of

verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo

beschadiging van (al dan niet extern) opgeslagen

volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving

gegevens of bestanden, storingen in de levering

van de tekortkoming te bevatten, zodat JG in staat

van gas, water- en elektriciteit, storingen in

is adequaat te reageren en de tekortkoming te

computernetwerk, datanetwerken,

(laten) onderzoeken.

telecommunicatiefaciliteiten of internet, vervoers-

10.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht

en verkeersproblemen, uitzonderlijke of extreme

op schadevergoeding is steeds dat de Klant de

weersomstandigheden alsmede de stagnatie c.q.

tekortkoming binnen bekwame tijd schriftelijk/per

onderbreking van leveringen van toeleveranciers

e-mail bij JG meldt.

van wie JG materialen, onderdelen, ingrediënten

10.6. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle

en/of grondstoffen voor de uitvoering van de Over-

andere beperkingen en uitsluitingen van

eenkomst moet betrekken.

aansprakelijkheid genoemd in deze Voorwaarden

11.2. In geval van een niet toerekenbare

gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst

waarvan JG zich bij de uitvoering van de

door de Klant is JG bevoegd de Overeenkomst

Overeenkomst bedient.

geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en
beperkingen van aansprakelijkheid van JG laten de

Artikel 12 Wijziging voorwaarden

overige uitsluitingen en beperkingen van

12.1. Deze Voorwaarden kunnen door een enkele

aansprakelijkheid in deze Voorwaarden onverlet.

mededeling van JG aan de Klant worden gewijzigd.
Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na

Artikel 11 Niet toerekenbaar tekortschieten

mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden

(”overmacht”)

vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe

11.1. Een tekortkoming in de nakoming van de

Overeenkomsten voor zover deze worden

Overeenkomst door JG, daaronder begrepen enige

uitgevoerd na de dag van de mededeling.

tussen partijen overeengekomen

12.2. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden

garantieverplichting, kan JG onder meer niet

nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze

worden toegerekend indien de oorzaken van deze

bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in

tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van JG

de plaats een bepaling die zoveel mogelijk

of buiten de risicosfeer van JG vallen. Oorzaken

beantwoordt aan de strekking van de nietige of

zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere

vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar

oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme,

gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling

epidemieën, pandemieën, excessieve

zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.

prijsstijgingen, oproer, molest, brand,

De overige bepalingen van de Voorwaarden

blikseminslag, waterschade, overstroming,

behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij

werkstaking, bedrijfsbezetting, staking,

dwingendrechtelijke regels zich hiertegen

stiptheidsacties, uitsluiting, in- en

verzetten.
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16.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten
Artikel 13 Verjaring

met JG is Nederlands Recht van toepassing. De

Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald en

toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties

tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich

inzake Internationale Koopovereenkomsten

daartegen verzetten, verjaren vorderingsrechten

betreffende Roerende Zaken (“Weens

van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan

Koopverdrag”) wordt uitgesloten.

daarvan.

16.2. Ten aanzien van geschillen die tussen JG en
de Klant mochten ontstaan is uitsluitend de in de

Artikel 14 Overeenkomsten met Consumenten

vestigingsplaats van JG bevoegde rechter bevoegd

Indien de Klant een Consument is, gelden de

om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van

bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover

dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW.

B. Bijzondere bepalingen
Artikel 15 Verwerking persoonsgegevens
15.1. Voor zover in het kader van het uitvoeren
van de Overeenkomst persoonsgegevens worden
verwerkt, zullen deze persoonsgegevens door JG op

In de hierna genoemde gevallen gelden aanvullend
de hierna te noemen voorwaarden. In geval van
strijdigheid geldt hetgeen in onderdeel B is
bepaald.

een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden
verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Artikel 17 Verantwoordelijkheid en risico van
de Klant
17.1. Voor door de Klant gemaakte ontwerpen,

15.2. JG zal technische en organisatorische
maatregelen treffen om de persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of enige andere vorm
van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening
houdend met de stand van de techniek en de aard
van de verwerking.

tekeningen, berekeningen, specificaties,
recepturen, maatvoeringen of door de Klant
voorgeschreven ingrediënten, materialen,
grondstoffen, terreininrichtingen en/of constructies
en/of wijze van uitvoering van werkzaamheden,
aanvaardt JG geen enkele aansprakelijkheid.

15.3. Wanneer de Klant aan JG persoonsgegevens
ter beschikking stelt garandeert de klant aan JG dat
de Klant gerechtigd is deze persoonsgegevens te
verstrekken, deze rechtmatig zijn verkregen en hij
gerechtigd is deze te doen gebruiken voor het
conform de Overeenkomst beoogde doel. De Klant
vrijwaart JG voor elke aanspraak van een derde
dienaangaande, alsmede voor eventuele sancties
van de bevoegde instanties.

17.2. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor
de door of namens hem gegeven orders en
aanwijzingen.
17.3. De Klant vrijwaart JG voor elke aanspraak
van derden met betrekking tot door de Klant
gemaakte ontwerpen, tekeningen, berekeningen,
specificaties, recepturen, maatvoeringen of door de
Klant voorgeschreven ingrediënten, materialen,
grondstoffen, terreininrichtingen en/of constructies
en/of wijze van uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
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17.4. De Klant is verplicht om tijdig en volledig de

in goed onderhouden en schone staat te hebben

mogelijke aanwezigheid en locatie van mogelijke

ontvangen.

relevante hindernissen/obstakels aan JG kenbaar te

19.3. JG is bevoegd een waarborgsom te vragen.

maken en deze duidelijk te markeren.

Deze waarborgsom is geen vooruitbetaalde huur.

17.5. Het is de Klant verboden om aan personeel

Nadat de gehuurde zaken compleet en in goede

van JG, al dan niet ingehuurd, een dienstverband

staat terug zijn ontvangen, en JG dit heeft kunnen

te (doen) aanbieden voor de uitvoering van gelijke

controleren, zal JG de waarborgsom retourneren.

of gelijksoortige werkzaamheden, binnen een

JG is gerechtigd vervallen huurtermijnen te

periode van twaalf maanden na het einde van de

verrekenen met de waarborgsom, evenals de

Overeenkomst.

kosten van reiniging en/of kosten van noodzakelijk
blijkende reparaties en/of eventuele schade.
19.4. Bij einde huur dienen de gehuurde zaken
volledig, correct verpakt, en in dezelfde staat als

Artikel 18 Transport

waarin zijn beschikbaar werden gesteld aan JG te

18.1. Voor zover JG het transport van zaken

worden afgegeven op de door JG aangegeven

verzorgt geschiedt dit voor rekening en risico van

locatie.

de Klant. JG bepaalt tenzij anders overeengekomen

19.5. De huurovereenkomst vangt aan op de

de aard en wijze van het transport.

datum en het tijdstip zoals is overeengekomen in

18.2. JG zal behoudens andersluidende schriftelijke

de Overeenkomst, en meer specifiek:

afspraak geen transportverzekering afsluiten. Het

-

indien is overeengekomen dat de Klant de
gehuurde zaken bij JG komt ophalen: het

staat de Klant vrij dat wel te doen.

tijdstip waarop de gehuurde zaken door JG aan
de Klant worden overhandigd

Artikel 19 Losse verhuur
Algemeen:

-

indien is overeengekomen dat JG de aflevering

19.1. Wanneer JG aan de Klant zaken beschikbaar

van de gehuurde zaken verzorgt: het tijdstip

stelt anders dan in het kader van het uitvoeren van

waarop de gehuurde zaken door JG aan de Klant

een (catering)opdracht, zijn deze zaken voor

op de afgesproken bestemming ter beschikking

rekening en risico van de Klant vanaf het moment

heeft gesteld.

dat deze zaken het magazijn van JG, respectievelijk

19.6. Tenzij uitdrukkelijk anders is

het magazijn van de door JG ingeschakelde

overeengekomen, is de overeengekomen

Toeleverancier, verlaten, of in elk geval op het

einddatum van de huurovereenkomst bindend.

moment dat de zaken aan de Klant beschikbaar

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient

worden gesteld.

de Klant de gehuurde zaken bij einde

19.2. Bij aflevering dient de Klant de gehuurde

huurovereenkomst op eigen kosten bij JG te

zaken omgaand op juistheid, aard en soort,

retourneren.

alsmede op aantal te controleren. Eventuele

De huurovereenkomst eindigt meer specifiek:

beschadigingen en/of gebreken dienen onverwijld
schriftelijk aan JG gemeld te worden. Bij gebreke

-

indien is overeengekomen dat de Klant de
gehuurde zaken bij JG retourneert: op het

daarvan wordt de Klant geacht de gehuurde zaken
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-

tijdstip waarop de gehuurde zaken aan JG

19.10. De Klant staat ervoor in dat de gehuurde

zijn overhandigd

zaken correct en oordeelkundig worden

indien is overeengekomen dat JG de

opgeslagen, zodanig dat zij niet worden beschadigd

gehuurde zaken bij de Klant komt ophalen:

en beschermd zijn tegen weersinvloeden

op het tijdstip de gehuurde zaken aan JG zijn

(behoudens zaken die geacht worden daar tegen te

overhandigd.

kunnen, zoals bijvoorbeeld tenten en terrastafels).

Gedurende de periode tussen de overeengekomen

19.11. De Klant staat ervoor in dat de gehuurde

einddatum en de datum en tijdstip waarop de

zaken beveiligd zijn tegen verlies en diefstal. Hij zal

gehuurde zaken door de Klant nog niet aan JG zijn

deze zaken daartoe ook verzekeren.

overhandigd dan wel door JG bij de Klant zijn

19.12. De Klant dient de handleidingen, gebruiks-

opgehaald, is de Klant voor de duur van deze

en veiligheidsinstructies van de gehuurde zaken

periode verplicht aan JG een gebruiksvergoeding te

alsmede alle instructies van JG nauwgezet in acht

betalen gelijk aan de overeengekomen huur.

te nemen. De Klant staat ervoor in dat alle

19.7. Vanaf aanvang van de huurovereenkomst tot

personen die gebruik maken van de gehuurde

de beëindiging van de huurovereenkomst draagt de

zaken beschikken over voldoende vaardigheden en

Klant het volledige risico van diefstal, verduistering,

ervaring om zulks te kunnen doen en beschikken

verlies of beschadiging van de gehuurde zaken.

over de ter zake eventueel noodzakelijke

19.8. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten

vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen,

gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties

diploma’s en/of certificaten.

door derden, het gebruik van accessoires of enige

19.13. De Klant zal gedurende de duur van de

andere oorzaak, zulks ter beoordeling van JG, dan

huurovereenkomst het noodzakelijke dagelijks

worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra

onderhoud verrichten en de kosten van dit

aan de Klant in rekening gebracht. Het is de Klant

dagelijks onderhoud dragen. De Klant zal de

verboden om zonder voorafgaande schriftelijke

gehuurde zaken overeenkomstig de aard en

toestemming/per e-mail van JG veranderingen aan

bestemming uitsluitend zelf gebruiken en noch

gehuurde zaken aan te brengen dan wel zelf

geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur,

reparaties aan de gehuurde zaken uit te (laten)

onderhuur, gebruik of bewaring geven. Het is de

voeren. Alles wat door of vanwege de Klant op het

Klant voorts verboden om op de gehuurde zaken

gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht, wordt

enig ander gebruiks- of zekerheidsrecht zaken te

daardoor eigendom van JG.

vestigen.
Het is de Klant verboden om de gehuurde zaken

Gebruik:

dan wel rechten of verplichtingen uit hoofde van de

19.9. Alle kosten van gebruik (inclusief elektriciteit,

huurovereenkomst zonder voorafgaande

verbruiksmaterialen zoals brandstof, gas, water,

schriftelijke/per e-mail instemming van JG geheel

oliën en vetten) alsmede kosten voor belastingen,

of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te

heffingen zijn voor rekening van de Klant, evenals

brengen in een personenvennootschap of

eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd

rechtspersoon.

ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en

19.14. De Klant vrijwaart JG voor elke aanspraak

andere voorschriften van overheidswege.

van derden en elke sanctie door het bevoegde
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gezag opgelegd in verband met het al dan niet

stellen, dient de Klant aan JG een door JG te

onjuiste gebruik van de gehuurde zaken.

bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte
van de vervangingswaarde van het verhuurde.
Onder vervangingswaarde wordt verstaan de

Einde huur:
19.14. De Klant dient de gehuurde zaken op de
overeengekomen datum en tijdstip aan JG te
retourneren in dezelfde staat als waarin hij de
gehuurde zaken heeft ontvangen bij aanvang van

nieuwprijs op de schadedatum.
Daarnaast is de Klant aan JG de huurderving
verschuldigd betreffende deze zaken.

de huurovereenkomst. De Klant is aansprakelijk

C. Inkoopvoorwaarden /

voor alle noodzakelijke kosten voor reiniging

Onderaanneming

alsmede voor schade als gevolg van het geheel of
gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van de
gehuurde zaken tijdens de huurtijd ten gevolge van
diefstal, verduistering, brand, of welke andere
oorzaak dan ook. De Klant blijft aansprakelijk voor
de gehuurde zaken totdat JG de gehuurde zaken
daadwerkelijk weer in haar bezit heeft.

Dit onderdeel C geldt naast de overige artikelen in
deze Voorwaarden in die gevallen wanneer JG aan
een natuurlijke- of rechtspersoon een opdracht tot
levering verstrekt, al dan niet in combinatie met
een Overeenkomst als bedoeld in de onderdelen A
en B. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in
onderdeel C is bepaald.

19.15. In geval van verlies, total-loss of diefstal is
de Klant gehouden aan JG de vervangingswaarde
te vergoeden van deze zaken.

Onder Onderaannemer wordt verstaan: de
natuurlijke of rechtspersoon aan wie JG een
opdracht tot levering van goederen en/of diensten

Aansprakelijkheid:

verstrekt.

19.16. De Klant is aansprakelijk voor alle Directe
Schade aan het gehuurde toegebracht of daaraan

Artikel 20 Algemeen

ontstaan tijdens de duur van de

Alle correspondentie met JG dient te geschieden

huurovereenkomst, dan wel de duur dat hij de

onder vermelding van het door JG aangegeven

gehuurde zaken onder zich heeft. De Klant is

project en contractnummer. Voor ieder werk

verplicht elke schade en elk gebrek aan het

dient afzonderlijk te worden gecorrespondeerd en

gehuurde onmiddellijk schriftelijk/per e-mail aan JG

gefactureerd.

te melden. Indien het gebrek of de schade aan het
gehuurde buiten schuld of risico van de Klant is

Artikel 21 Facturering en betaling

ontstaan, heeft de Klant recht op vervanging

21.1. Onderaannemer dient, voor zover van

daarvan gedurende de verdere duur van de

toepassing, op de facturen duidelijk te

overeenkomst, mits voorradig en beschikbaar voor

vermelden:

verhuur.

contractnummer van de opdracht.

19.17. Indien de Klant niet in staat is om – om

b. het werk en de plaats(en) van uitvoering

welke reden dan ook – de gehuurde zaken bij het

waarop de factuur betrekking heeft.

einde van de huurperiode ter beschikking van JG te

c. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de
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factuur betrekking heeft.

de (uiteindelijk) bestuurder;

d. het loonbelastingnummer, BTW-nummer,

- een kopie van een geldig inschrijvingsbewijs bij

fiscaal aansluitingsnummer, G-rekeningnummer

het UWV;

van onderaannemer.
e. de omvang van de loonsom opgenomen in de
gefactureerde bedragen;
f. het bedrag van de loonsom in euro’s dat op de
G-rekening gestort moet worden door JG;
g. een opgave of de verleggingsregeling met
betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van
toepassing is; indien de verleggingsregeling niet
van toepassing is: het bedrag van de

- een kopie van de G-rekeningovereenkomst;
- een geldige VAR-verklaring;
- alsmede bij elke factuur een door de daartoe
aangewezen vertegenwoordiger van JG
ondertekende bon waaruit de goedkeuring van de
verrichte werkzaamheden blijkt.
21.3. De facturen dienen voorts te voldoen aan
de eisen zoals gesteld in art. 35a van de Wet
Omzetbelasting 1968 en dienen in tweevoud bij

omzetbelasting, anders de vermelding

JG te worden ingediend.

“omzetbelasting verlegd” .
f. het reeds gefactureerde bedrag, inclusief de
desbetreffende factuur.

21.4. Slechts indien aan alle hiervoor genoemde
vereisten en aan het hierna genoemde is voldaan
zullen facturen in behandeling worden

g. het nog te factureren bedrag.
21.2. De onderaannemer dient ervoor te zorgen
dat:
a. hij aan JG wekelijks (en telkens als JG daarom
vraagt) het urenregister en de loonstaten met
namen, adressen en (BSN)registratienummers
van alle door hem ingeschakelde arbeidskrachten
verstrekt, inclusief kopieën van geldige
identiteitsbewijzen en (indien van toepassing)
verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunningen;
b. hij op eerste verzoek van JG onvoorwaardelijk
en onbeperkt inzage en desgewenst afschrift kan
verstrekken van de loon- en

aangenomen.
21.5 Betaling geschiedt, met inachtneming van
het in het vorige lid bepaalde, binnen 45 dagen
na ontvangst.
Artikel 22 Sociale verzekeringen
22.1. Onderaannemer dient ten genoegen van JG
aan te tonen dat hij zijn wettelijke verplichting
tot afdracht van de premies sociale
verzekeringen en loonbelasting nakomt, ook die
ter zake waarvan JG hoofdelijk aansprakelijk is.
Verder dient onderaannemer een (loon-)administratie te voeren aan de hand waarvan het

werknemersadministratie;
c. hij bij de verstrekking van de opdracht (en
telkens als JG daarom vraagt) zal verstrekken:
- een kopie van een recent (niet ouder dan 3
maanden) uittreksel uit het handelsregister;
- in geval de onderaannemer een natuurlijk
persoon is: een kopie van een geldig

bedrag aan loon kan worden vastgesteld, dat in
de door de JG te betalen prijs voor de uitvoering
van een werk door een onderaannemer is
begrepen.
22.2. Eenmaal per kwartaal (en verder telkens op
eerste verzoek van JG) zal de onderaannemer
een Verklaring Betalingsgedrag Nakoming Fiscale

identiteitsbewijs;
- ingeval de onderaannemer een rechtspersoon
is: een kopie van een geldig identiteitsbewijs van

Verplichtingen overleggen alsmede een
Verklaring Betalingsgedrag Keten- en
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Inlenersaansprakelijkheid.

onderaannemer direct of indirect ingeschakelde

22.3. JG is steeds gerechtigd de door

arbeidskrachten.

onderaannemer ter zake van het werk
verschuldigde premies en loonbelasting,

Artikel 23 Veiligheid en

waarvoor JG ingevolge de Wet

arbeidsomstandigheden

Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk

23.1. Onderaannemer is verantwoordelijk voor

is, hetzij in te houden en namens onderaannemer

het treffen en handhaven van de vereiste en

rechtstreeks aan het UWV resp. de Ontvanger

geëigende veiligheidsmaatregelen en voor het

der Directe Belastingen te voldoen, hetzij aan

handhaven van de veiligheid in het algemeen,

onderaannemer te betalen door storting op diens

overeenkomstig de ter zake geldende wet- en

geblokkeerde rekening. Ingeval JG van dit recht

regelgeving, in het bijzonder de Wet Arbeids

gebruik maakt is onderaannemer verplicht de

Omstandigheden.

nadere regelen als bedoeld in art. 16b 8e lid

23.2 Onderaannemer is in dit verband ook

C.S.V. stipt na te komen. JG is door betaling of

verantwoordelijk en aansprakelijk ter zake van

storting hiervan tot het beloop van deze

het door hem in de uitvoering van de opdracht

bedragen jegens de onderaannemer gekweten.

gebruikte materieel en de veiligheid van zijn

22.4. JG is gerechtigd het in te houden of te

personeel en derden.

storten bedrag te wijzigen indien zij van oordeel

23.3. Onderaannemer verbindt zich direct aan de

is dat onderaannemer ter zake van de uitvoering

aangewezen persoon van JG te (doen) melden

van de overeenkomst een hoger bedrag aan

zodra de veiligheid in het gedrang komt of dreigt

sociale verzekeringspremies en loonbelasting

in het gedrang te komen.

verschuldigd is/zal zijn dan is vastgesteld. JG zal

23.4. JG heeft het recht werknemers en andere

opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis

personen waarvan Onderaannemer zich bij de

stellen.

uitvoering van de opdracht bedient de toegang

22.5. Indien JG door voldoening aan haar

tot het werk te ontzeggen, indien zij zich niet aan

verplichtingen ingevolge de toepasselijke C.A.O.

de hiervoor bedoelde voorschriften of

jegens de werknemers van haar onderaannemer

aanwijzingen ter zake van (de leidinggevende

of na aansprakelijkstelling voor niet bepaalde

van) JG houden.

belasting en premies door onderaannemer of na
hem komende onderaannemers deze belasting en

Artikel 24 Verzekeringen

premies heeft moeten voldoen, heeft JG voor het

24.1. Indien en voor zover onderaannemer als

gehele bedrag dat door haar is voldaan, verhaal

medeverzekerde wordt aangemerkt onder een

op onderaannemer, te vermeerderen met

door JG voor het werk of doorlopend afgesloten

wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW en

verzekering van JG en onverminderd zijn

gemaakte kosten.

aansprakelijkheid jegens JG, ontstaat aanspraak

22.6. De onderaannemer vrijwaart JG voor alle

op de dekking van onderaannemer ten laste van

aanspraken ter zake van loonbelasting en/of

deze verzekering eerst nadat JG er mede mee

premies sociale verzekeringen die betrekking

heeft ingestemd dat de schade in behandeling

hebben op de onderaannemer zelf en/of door de

wordt genomen na de aansprakelijkstelling tot

Jaspers Group B.V.
Beneluxweg 7, 4904 SJ Oosterhout
KvK: 78128153
www.jaspersgroup.nl

17

het bedrag dat door JG akkoord is bevonden.

na het einde van de opdracht aan de Klant van

Schade tot het bedrag van het eigen risico is voor

JG een voorstel, aanbod of offerte te doen, of

rekening van de onderaannemer.

met deze een overeenkomst te sluiten

24.2. Onderaannemer is verplicht zich WA/BA en

strekkende tot het op enige wijze doen uitvoeren

WAM te verzekeren. JG is bevoegd om

van werkzaamheden als die waarmee JG zich

desgewenst aan de inhoud van deze

bezighoudt. 26.2. Onderaannemer zal zich

verzekeringen voorwaarden te verbinden (zoals

onthouden van elke activiteit die er op is gericht

ten aanzien van de minimum dekking). De

te bewerkstellingen dat de Klant diens relatie met

onderaannemer is voorts verplicht alle zaken die

JG verbreekt.

hij in verband met de overeenkomst onder zich

26.3. Het is Onderaannemer verboden om aan

heeft of zal krijgen of gebruikt, genoegzaam te

personen in dienst van JG een dienstverband aan

verzekeren, zolang deze voor zijn risico zijn.

te bieden, deze op enige wijze in te huren of aan

24.3. Onderaannemer verstrekt JG op eerste

deze een opdracht te verstrekken, dan wel hen

verzoek polissen en voorwaarden. JG is ingeval

op enige wijze te bewegen het dienstverband met

onderaannemer aan voorgaande verplichtingen

JG te doen eindigen.

niet voldoet gerechtigd, zonder dat
ingebrekestelling is vereist, de desbetreffende
risico’s voor rekening van onderaannemer te

Artikel 27 Eigen voorwaarden

verzekeren en verzekerd te houden.

Algemene voorwaarden van welke aard ook
gebruikt door de Onderaannemer worden bij

Artikel 25 Uitvoering werkzaamheden
25.1. Onderaannemer is gehouden om zich bij de
uitvoering van de werkzaamheden te richten naar
de aanwijzingen die JG hem geeft.
25.2. Onderaannemer en diens personeel dienen

dezen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Wanneer er gecontracteerd wordt gebeurt dit
uitdrukkelijk alleen onder toepassing van deze
voorwaarden. De Onderaannemer erkent dat bij
dezen.

zich te allen tijde gastvrij en voorkomend op te
stellen naar de Klant van JG, diens personeel
en/of genodigden. Onderaannemer zal de goede
naam van JG waarborgen.
25.3. Onderaannemer staat ervoor in dat hij,
alsmede zijn personeel, beschikt over de juiste
vaardigheden en ervaring en voor zover nodig de
juiste kwalificaties en diploma’s voor het
uitvoeren van de opdracht.
Artikel 26 Concurrentie
26.1. Het is Onderaannemer verboden om
gedurende een periode van twaalf (12) maanden
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