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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING 
OP AANKOOP DOOR EN VERHUUR VAN 
GOEDEREN, WERK EN DIENSTEN AAN ABB  
 
 

1.  DEFINITIES 
de Opdrachtgever of ABB: ABB N.V., ABB b.v. en ABB Luxemburg;  
Leverancier: elke rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie de Opdrachtgever 
de Overeenkomst sluit; 
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en 
Leverancier; 
Levering van zaken: alle zaken die kunnen worden verhandeld, met inbegrip van 
onlichamelijke zaken en vorderingen, het in bezit stellen / in de macht brengen van 
één of meer zaken;  
Uitvoering van werken: het verrichten van ontwerpen en/of 
uitvoeringswerkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot het tot stand brengen 
van een stoffelijk werk, en/of het leveren van diensten, al dan niet gepaard gaande met 
de levering van zaken, niet zijnde een arbeidsovereenkomst; 
Gevolgschade: schade, waaronder, maar niet beperkt tot indirecte schade, die niet 
het onmiddellijke gevolg van een schadeveroorzakende gebeurtenis is, alsook 
bijzondere schade van welke aard dan ook, en waarin onder meer zijn begrepen 
winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de exploitatie en/of 
exploitatieverliezen, kosten met betrekking tot de vervanging van energievoorziening, 
toename van kosten of verlies van verwachte besparingen, overheadkosten, 
bedrijfsschade, of verlies van elektrische aansluiting, gebruikschade en kosten van 
kapitaal. 
 
2.  ALGEMEEN 
2.1  Op alle aanbiedingen en alle opdrachten met betrekking tot verkoop en verhuur 
van Levering van zaken en/of Uitvoering van werken door een Leverancier daarvan 
aan ABB, en op elke Overeenkomst met ABB terzake, zijn deze voorwaarden mede 
van toepassing.  
2.2     De toepasselijkheid van voorwaarden van de Leverancier wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. Aan de Leverancier wordt een kopie van de huidige algemene 
voorwaarden meegedeeld naar aanleiding van diens aanbieding en de Leverancier 
wordt geacht ze te hebben aanvaard, zonder enig voorbehoud, bij gebrek aan 
uitdrukkelijk schriftelijk protest binnen de 5 dagen na ontvangst ervan. 
2.3  Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Leverancier 
slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door ABB schriftelijk zijn 
aanvaard. 
2.4  De Overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, inclusief de 
in de Overeenkomst genoemde en bij de Overeenkomst bijgevoegde documenten en 
bijlagen welke alle in de Overeenkomst zullen worden opgenomen voor alle 
toepassingen, vormt de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het 
onderwerp hiervan en treedt in de plaats van alle voorafgaande overeenkomsten, 
hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van de 
Overeenkomst. Een wijziging, afstandsverklaring of ontheffing van het in de 
voorafgaande zin bepaalde is slechts geldig wanneer deze is schriftelijk ondertekend 
door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de partij jegens wie een beroep op 
de wijziging, afstandsverklaring of ontheffing wordt gedaan. 
2.5  Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de 
Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen 
behoren onder meer: aansprakelijkheid, vrijwaring voor schending van intellectuele 
eigendomsrechten, geheimhouding, cessie van verzekeringspenningen, 
geschillenbeslechting, domiciliekeuze en toepasselijk recht. 
2.6  Leverancier kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de 
verkrijging van een vervolgopdracht. 
2.7  Kennisgevingen van partijen op grond van de Overeenkomst worden schriftelijk 
gedaan. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen 
rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 
2.8  Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de 
uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar schriftelijk 
over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen. De contactpersoon van 
Leverancier vertegenwoordigt en is bevoegd om bindende afspraken te maken tussen 
Partijen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. 
 
3.  TOTSTANDKOMING 
3.1  Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn onherroepelijk. Alle opdrachten van 
ABB die niet of niet volledig overeenstemmen met voorafgaande aanbiedingen van de 
Leverancier kunnen nog door ABB worden herroepen. 
3.2  De Overeenkomst komt niet tot stand dan nadat en zoals ABB haar schriftelijk 
heeft vastgelegd. 
 
4. PRIJS/BETALING 
4.1  De overeengekomen prijs is exclusief B.T.W., doch inclusief alle kosten en 
rechten, adequate verpakking, keuringen, beproevingen, certificaten e.d.. De 
overeengekomen prijs is vast voor de duur van de Overeenkomst. 
4.2  De betalingstermijn is 60 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur 
door ABB.  
4.3  Indien ABB ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor 
Leveren van zaken en/of Uitvoering van werken die nog niet zijn geleverd, kan hij 
verlangen dat door Leverancier voorafgaande aan die betaling(en) een 
kredietinstellingsgarantie "op afroep" aan ABB wordt afgegeven ter waarde van het 
(de) betaalde bedrag(en). Deze bevoegdheid bestaat tevens indien ABB zekerheid 
verlangt omtrent nakoming van de verplichtingen van Leverancier op grond van tussen 
hen gesloten overeenkomsten. Aan de garantie zijn voor ABB geen kosten verbonden. 

 
5.  LEVERING VAN ZAKEN EN/OF UITVOERING VAN WERKEN  
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats ‘Delivery 
Duty Paid’ op de door ABB aangegeven plaats volgens INCOTERMS 2010. Indien 
geen INCOTERMS gelden geschiedt levering, waaronder de in deze voorwaarden 
begrepen lossing, op de door ABB aangewezen plaats. 
5.2  De overeengekomen leveringstermijn of datum van oplevering is essentieel. 
Overschrijding doet de Leverancier van rechtswege en zonder ingebrekestelling in 
verzuim zijn. 
5.3  De Leverancier is gehouden ABB tijdig en adequaat voorbericht te geven van 
het precieze tijdstip van levering of van oplevering en eventuele dreiging van 
overschrijding van de leveringstermijn. 
5.4  Deelleveringen of leveringen met meer dan 14 dagen voor het 
overeengekomen tijdstip daarvan behoeven voorafgaande schriftelijke toestemming 
van ABB. 
5.5  Op verzoek van ABB is de Leverancier gehouden ABB een productie- of 
uitvoeringsplanning te doen toekomen en/of medewerking te geven aan de 
voortgangscontrole vanwege ABB. 
5.6  De levering geldt slechts als voltooid indien het overeengekomen geheel 
overeenkomstig de Overeenkomst op de door ABB aangewezen plaats is geleverd of 
opgeleverd.  
5.7  ABB heeft het recht de Levering van Zaken en/of Uitvoering van werken en/ of 
de oplevering uit te stellen tot een nader door haar te bepalen tijdstip, alsmede het 
recht een nadere plaats van Levering van zaken en/of Uitvoering van werken en/of van 
oplevering aan te wijzen, zonder dat er sprake zal zijn van schuldeisersverzuim en 
zonder dat daaruit voor Leverancier enig recht op schadevergoeding zal voortvloeien. 
5.8   Indien de Leverancier enige overeengekomen leveringstermijn overschrijdt, is 
de Leverancier voor iedere dag of gedeelte van een dag dat hij die termijn overschrijdt 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter 
een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van 1% van de totale prijs 
dan wel maximale prijs die met de Overeenkomst is gemoeid voor elke dag dat de 
tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 20% van die prijs. Indien nakoming 
anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk 
in haar geheel verschuldigd, welke boete gemaximeerd is tot 30% van de voornoemde 
totale prijs. 
5.9  De boete komt ABB toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, 
daaronder mede begrepen:  

a.  Haar vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot 
Levering van zaken en/of Uitvoering van werken; 

b.     Haar recht op schadevergoeding. 
5.10 De boete, zoals vermeldt in artikel 5.8, wordt verrekend met de door ABB 
verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde 
is overgegaan. 
5.11 Indien de voortgang van de Levering van zaken en/of Uitvoering van werken 
vertraging dreigt te ondervinden, bericht Leverancier dit onmiddellijk aan ABB met 
vermelding van oorzaak en consequenties daarvan. Tevens treft Leverancier alle 
maatregelen om verdere vertraging te voorkomen. 
5.12  Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het artikel 5.11 bedoelde melding, 
bericht ABB of ABB al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de 
genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat ABB de oorzaak van de 
dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten en/of vorderingen die ABB op 
grond van de Overeenkomst toekomen, onverlet. 
5.13  Het nalaten door één van de partijen om binnen een in de Overeenkomst 
genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog 
nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende partij uitdrukkelijk en 
schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd. 
 
6.  PLANNING 
6.1  De Leverancier is verplicht zich te voegen naar de werktijden en de planningen 
- en eventuele wijzigingen daarin - van ABB en dient zijn werkzaamheden zo in te 
richten, dat verstoring van werkzaamheden van ABB of derden niet plaats vindt. 
6.2  De Leverancier is gehouden piekbehoeften op te vangen. Hij dient zo nodig 
werkzaamheden in ploegendienst of overwerk te verrichten. De kosten daarvan zullen 
door de Leverancier en ABB in nader overleg worden vastgesteld. 
6.3  Leverancier rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan ABB zo 
vaak mogelijk schriftelijk en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald, dan wel op 
de wijze die ABB noodzakelijk acht. 
 
7.  WIJZIGINGEN/MEERWERK 
7.1  De Leverancier zal niet zonder schriftelijke toestemming of schriftelijk verzoek 
van ABB enige wijziging aanbrengen in ontwerp of specificaties. Indien uitvoering in 
overeenstemming met ontwerp en specificaties niet mogelijk is, zal ABB die 
toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. 
7.2  De Leverancier is te allen tijde gehouden door ABB gewenste en technisch 
mogelijke wijzigingen in of de aanvullingen op de Levering van zaken en/of Uitvoering 
van werken, die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst, aan te brengen en/of te 
leveren. 
7.3  Wijzigingen en aanvullingen zullen niet leiden tot verhoging van de 
overeengekomen prijs en/of verlenging van de overeengekomen leveringstermijn, 
behoudens indien en voor zover zulks redelijk is en een voorstel van de Leverancier 
tot verhoging van de prijs en/of verlenging van de overeengekomen leveringstermijn 
schriftelijk aan ABB is meegedeeld, binnen vijf dagen na het verzoek van ABB tot die 
wijziging of aanvulling. 
7.4  ABB is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien 
uitvoering van de door haar gewenste wijzigingen of aanvullingen niet op voor haar 
aanvaardbare voorwaarden mogelijk blijkt. 
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8.  HULPMATERIAAL, GEREEDSCHAPPEN EN TOELEVERINGEN ABB 
8.1  De Leverancier draagt zelf zorg voor de nodige hulpmaterialen en 
gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen daaronder begrepen. 
8.2   Indien door of vanwege ABB hulpmiddelen, zuurstof, gas, elektriciteit, licht of 
water ter beschikking worden gesteld, is ABB gerechtigd de kosten daarvan aan de 
Leverancier in rekening te brengen.  
 
9.  VERBOD VAN OVERDRACHT OF UITBESTEDING 
Het is de Leverancier verboden zonder schriftelijke toestemming van ABB de 
uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of 
uit te besteden, dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde of (in)geleende 
arbeidskrachten. De door ABB verleende toestemming laat de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van Leverancier voor de nakoming van de krachtens de 
Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en 
sociale verzekeringswetgeving op hem, als werkgever, rustende verplichtingen 
onverlet. 
 
10. KEURING 
10.1  ABB is gerechtigd te allen tijde - mits dien ook tussentijds – de Levering van 
zaken, en/of Uitvoering van werken die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst 
te (doen) inspecteren, (doen) keuren en/of (doen) beproeven ongeacht de plaats waar 
de betrokken Levering van zaken en/of Uitvoering van werken zich bevinden of waar 
de betrokken werken of diensten worden verricht. 
10.2  Inspectie, keuring, beproeving, afname en/of betaling door of vanwege ABB 
kunnen niet als aanvaarding van eventuele gebreken of tekortkomingen door ABB 
worden beschouwd, noch kunnen zij op enigerlei wijze enige aansprakelijkheid van 
ABB met zich mee brengen. Zij ontheffen de Leverancier bovendien niet van enige 
verplichting of aansprakelijkheid, noch kunnen zij zijn verplichtingen of 
aansprakelijkheid verminderen of beperken. 
10.3  Indien ABB de resultaten van de Levering van zaken en/of Uitvoering van 
werken als onvoldoende beoordeelt, worden ook de zaken en/of werken in het raam 
van die uitgevoerde Levering van zaken en/of Uitvoering van werken niet 
geaccepteerd. 
 
11.  RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG 
11.1  Werknemers van de Leverancier werken, ook op locaties van ABB, voor zijn 
rekening en risico. De Levering van zaken en/of Uitvoering van werken van de 
Leverancier zijn, ook op locaties van ABB, voor zijn rekening en risico.  
11.2  Te Leveren zaken en/of Uitvoering van werken zijn tot de voltooiing van de 
levering of oplevering als bedoeld in artikel 5.6 (Levering) voor rekening en risico van 
de Leverancier.  
11.3  Indien door ABB enige betaling wordt gedaan voor levering of oplevering gaat 
de eigendom van de aan die betaling toe te rekenen zaken en/of reeds bij de 
Leverancier aanwezige onderdelen of materialen ten behoeve van die zaken op het 
moment van betaling over op ABB. De Leverancier is verplicht de bij hem nog 
aanwezige zaken ten behoeve van ABB te identificeren en identificeerbaar te houden. 
De Leverancier geldt voor de bij hem aanwezige zaken, werken en diensten van ABB 
als houder voor ABB. 
 
12.  INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM 
12.1  De Leverancier staat er voor in dat (het gebruik van) het geleverde geen 
inbreuk maakt op enig recht van intellectuele of industriële eigendom. Hij zal ABB 
daartoe vrijwaren tegen aanspraken van derden en de schade en kosten van ABB als 
gevolg daarvan voor zijn rekening nemen.  
12.2  Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien en ten behoeve van (de 
resultaten van) de geleverde zaken, uitgevoerde werken en diensten, waaronder, maar 
niet beperkt tot tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen, berekeningen, 
werkwijzen, gereedschappen, etc., die door ABB worden verstrekt of in opdracht van 
ABB of in verband daarmee door of vanwege de Leverancier worden gemaakt en de 
intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking daartoe komen 
uitsluitend toe aan ABB die ook als maker en ontwerper zal worden aangemerkt. De 
Leverancier zal al datgene doen dat nodig of dienstig is om ABB gerechtigd te doen 
zijn als hier bedoeld.  
12.3  Leverancier doet hierbij afstand jegens ABB van alle eventueel aan hem, 
Leverancier, toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in het op 
de Overeenkomst toepasselijk geldende recht  inzake  auteursrecht en de naburige 
rechten en/of de Nederlandse Auteurswet 1912, in de mate  dat de toepasselijke 
regelgeving zodanige afstand toelaat. Leverancier doet, hiertoe gevolmachtigd, ook 
namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens ABB van alle eventueel 
aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate  dat de 
toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 
 
13. COMPLIANCE 
13.1  Hierbij garandeert de Leverancier dat hij geen betalingen, giften of andere 
toezeggingen zal doen aan zijn klanten, aan overheidsfunctionarissen of aan agenten, 
directeuren, bestuurders en werknemers van ABB of aan welke andere partij dan ook 
op een wijze die strijdig is met toepasselijke wetgeving (met inbegrip van maar niet 
beperkt tot de US Foreign Corrupt Practices Act, de wetgeving die eventueel in het op 
de Overeenkomst toepasselijke recht is aangenomen in uitvoering van het OESO-
verdrag inzake de Bestrijding van Omkoperij van Buitenlandse Ambtenaren en voor 
wat België betreft de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie, 
en tenslotte de Gedragscode van ABB) en dat hem niet bekend is dat andere 
personen dit zullen doen, en dat hij zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en 
regelgeving, verordeningen en regels met betrekking het voorkomen van omkoperij en 
corruptie. 

13.2  Niets in de Overeenkomst zal ABB aansprakelijk kunnen stellen om de 
Leverancier te vergoeden voor een dergelijke verstrekte of beloofde betaling. 
13.3  De wezenlijke schending door de Leverancier van welke van de in paragraaf 
13.1 (Compliance) hierboven vervatte verplichtingen dan ook, zou door ABB 
beschouwd kunnen worden als een wezenlijke schending van de Overeenkomst en zal 
ABB het recht geven om de Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang 
te beëindigen, zonder ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan verdere rechten 
of rechtsmiddelen van ABB uit hoofde van de Overeenkomst en/of de toepasselijke 
wetgeving. De Leverancier zal ABB schadeloosstellen voor alle aansprakelijkheid, 
schade, kosten of onkosten die voor ABB veroorzaakt worden ten gevolge van een 
dergelijke schending van bovengenoemde verplichtingen en beëindiging van de 
Overeenkomst. 
13.4  De Leverancier erkent en bevestigt hierbij dat hij een exemplaar van de 
Gedragscode van ABB heeft ontvangen of dat hij informatie heeft gekregen hoe hij 
online toegang kan verkrijgen tot de Gedragscode. De Leverancier stemt ermee in om 
zijn contractuele verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volgens wezenlijk 
vergelijkbare normen van ethisch gedrag na te komen. 
13.5  ABB heeft de volgende meldkanalen ingesteld waar de Leverancier en diens 
werknemers vermoede schendingen van toepasselijke wetgeving, toepasselijk beleid 
of toepasselijke gedragsnormen kunnen melden: 
 
Webportaal: www.abb.com/ethics; 
Telefoon: nummer vermeld op bovengenoemd Webportaal; 
Postadres: adres vermeld op bovengenoemd Webportaal. 
 
14.  EXPORT CONTROLE 
14.1   De Leverancier erkent dat de te leveren goederen onderworpen kunnen zijn 
aan binnenlandse en/of buitenlandse wettelijke bepalingen en voorschriften inzake 
uitvoercontrole, en zonder uitvoer- of heruitvoervergunningen van de bevoegde 
autoriteiten niet verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen of gebruikt mogen 
worden voor andere dan de overeengekomen doeleinden. De Leverancier verklaart 
zich aan dergelijke bepalingen en voorschriften strikt te houden en is zich ervan 
bewust dat bedoelde bepalingen en voorschriften kunnen wijzigen en van toepassing 
zijn op het contract zoals geformuleerd ten tijde van het afsluiten ervan.  
14.2  De goederen mogen op geen enkele wijze, hetzij direct, hetzij indirect, op 
enigerlei wijze afkomstig zijn en/of gebruikt worden in samenhang met het ontwerp, de 
productie, de opslag, dan wel het gebruik van chemische, biologische of nucleaire 
wapens of transportsystemen.  
14.3  ABB’s acceptatie van enigerlei aanbieding of offerte is afhankelijk van het 
verkrijgen van in-, uitvoer- en/of heruitvoervergunningen door de bevoegde autoriteiten 
in de landen van herkomst van de aangeboden producten, werken of diensten, 
inclusief onderdelen en bestanddelen en/of technologie, indien en voor zover wettelijk 
vereist. De weigering, intrekking of ongeldigheid van bedoelde in- uitvoer- en/of 
heruitvoervergunningen als gevolg van gebeurtenissen buiten de redelijke macht van 
ABB, ontheft ABB van zijn contractuele verplichtingen met betrekking tot de betrokken 
producten, technologie en/of werken en diensten en van haar eventuele 
aansprakelijkheid voor schade die hieruit zou voortvloeien. 
14.4  Aanbieding en order acceptatie zijn afhankelijk van de ontvangst van een 
verklaring van voorgenomen herkomst (civiel, niet nucleair), indien en voor zover 
wettelijk dan wel door ABB vereist. 
 
15.  GEHEIMHOUDING 
15.1  De Leverancier is gehouden alle van ABB afkomstige informatie en in het kader 
van de uitvoering van de Overeenkomst te zijner kennis gekomen of ontwikkelde 
informatie geheim te houden. Het is de Leverancier verboden bedoelde informatie aan 
te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden. Deze geheimhouding overleeft 
de beëindiging van de Overeenkomst met een periode van 5 jaar. 
15.2 Leverancier maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de 
opdrachtverlening en gebruikt de naam van ABB en/of haar Opdrachtgever niet als 
referentie dan na toestemming van ABB. 
 
16.   ORDE, VEILIGHEID EN MILIEU 
16.1  De Leverancier en zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden zijn 
gehouden de van overheidswege vastgestelde veiligheids- en milieuvoorschriften in 
acht te nemen en zich overigens te voegen naar de ter plaatse waar het werk wordt 
uitgevoerd geldende reglementen, instructies en aanwijzingen met betrekking tot orde, 
veiligheid, milieu en controle.  
16.2  ABB kan vorderen dat van personeel van Leverancier minimaal drie 
werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij ABB verklaringen omtrent het 
gedrag worden overgelegd. 
16.3  ABB kan personeel van Leverancier onderwerpen aan een 
veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij ABB gebruikelijke regels. Leverancier 
verleent aan dit onderzoek zijn volledige medewerking. ABB kan op grond van de 
uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van het betrokken 
personeelslid bij de uitvoering van de Overeenkomst zonder opgave van redenen 
weigeren. 
 
17.   GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 
17.1  De Leverancier garandeert dat alle geleverde zaken en/of uitgevoerde 
werken en diensten van eerste klas ontwerp, constructie, uitvoering, materiaal, 
samenstelling en kwaliteit zijn, op vakbekwame wijze worden uitgevoerd, voldoen aan 
de “state of the art” technieken, in overeenstemming zijn met tekeningen, overige 
gegevens, de door ABB gehanteerde normen en specificaties en de in de 
Overeenkomst vastgestelde eisen, geschikt zijn voor het beoogde gebruik en veilig en 
conform zijn met eventuele overheidsvoorschriften. 
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17.2  De Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten en schade, die voor ABB, 
haar werknemers en/of hulppersonen het gevolg zijn van enige tekortkoming van de 
Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen alsmede voor alle schade welke 
door de Leverancier, zijn personeel, door hem ingeschakelde personen en 
vennootschappen en hulppersonen en/of door tekortkomingen in door hem geleverde 
of te leveren zaken, uitvoering van werken aan ABB, haar werknemers en/of 
hulppersonen wordt toegebracht.  
De Leverancier zal ABB bovendien vrijwaren voor alle nadelige gevolgen in verband 
met aanspraken van derden, met inbegrip van aanspraken van derden wegens 
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door ABB aan 
een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door de Leverancier geleverde 
producten en/of materialen.  
17.3   De Leverancier verbindt er zich toe om een garantietermijn te verlenen 
waarbinnen de Leverancier verplicht is kosteloos voor herstel van tekortkomingen of 
herlevering zorg te dragen, ongeacht de oorzaak van de tekortkoming en 
onverminderd de aansprakelijkheid van de Leverancier ingevolge de Overeenkomst. 
17.4   De garantietermijn van de Leverancier bedraagt ten minste 24 maanden na 
inbedrijfstelling, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 
17.5  De Leverancier zal ABB, haar werknemers en voor de uitvoering van de 
Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van 
derden in verband met de uitvoering door Leverancier. 
17.6   De Leverancier zal zich in verband met de Levering van zaken en/of 
Uitvoering van werken strikt houden aan alle nationaal of internationaal van 
overheidswege opgelegde uitvoer-, invoer- en gebruiksbeperkingen. Hij zal ABB 
schadeloos stellen ten aanzien van schade die voor ABB ontstaat door enige 
overtreding van deze beperkingen. 
 
18.  KETENAANSPRAKELIJKHEID EN/OF HOOFDELIJKHEID VOOR 
SOCIALE EN FISCALE VERPLICHTINGEN  
18.1  Behoudens andersluidende afspraak gelden voor Leverancier de volgende 
verplichtingen: 
a. Het is Leverancier niet toegestaan om zonder toestemming van ABB 
onderaannemers en/of derden in te schakelen; 
b. Leverancier dient in zijn prijsopgaaf te specificeren welk bedrag bestemd is 
voor loon en is verplicht desgevraagd daarover nadere informatie aan ABB te 
verschaffen;  
c. Leverancier dient te beschikken en desgevraagd aan ABB te overhandigen: 
een (werk)staat bevattende de NAW gegevens (welke enkel van toepassing is als dit 
contract onder Nederlands recht plaatsvindt), de geboortedatum, het 
burgerservicenummer/rijksregisternummer (het volstaat om één van deze nummers te 
verstrekken), een kopie van identiteitsbewijs en een specificatie van de gewerkte uren 
per werknemer die door Leverancier ten behoeve van ABB te werk is gesteld; 
d. Leverancier dient er voor zorg te dragen dat zijn werknemers zich op ieder 
tijdstip kunnen legitimeren; 
e. Leverancier dient desgevraagd aan te tonen dat zijn werknemers over een 
geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikken; 
f. Leverancier dient zijn verplichtingen jegens de door hem te werk gestelde 
werknemers strikt na te komen; 
g. Leverancier dient op eerste verzoek het nummer waaronder Leverancier 
aangifte loonheffingen doet aan ABB op te geven; 
h. Leverancier dient te voldoen aan het bepaalde in de in het op de 
Overeenkomst toepasselijke recht geldende Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en 
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 voor Nederland dan wel een  gelijkaardige 
regeling die de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van 
de medecontract en/of derden bepaalt; 
i. Leverancier dient telkens op verzoek van ABB een recente en originele door 
de ontvanger en/of bevoegde instanties afgegeven verklaring van betalingsgedrag van 
fiscale en sociale schulden, de loonbelasting en sociale verzekeringspremies en/of 
fiscale en sociale schulden, te verstrekken; 
j. Leverancier vrijwaart ABB voor alle eventuele aanspraken van de ontvanger 
en/of bevoegde instanties uit hoofde van de in het op de Overeenkomst toepasselijke 
recht geldende ketenaansprakelijkheidsregeling dan wel een gelijkaardige regeling die 
de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van de 
medecontractant en/of derden bepaalt, wegens het niet voldoen aan enigerlei 
verplichting tot betaling van fiscale en sociale schulden, loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies en/of fiscale en sociale schulden door Leverancier of door hem 
ingeschakelde onderaannemers en/of derden. 
18.2 
a. ABB heeft steeds het recht de door de Leverancier ter zake van de leveringen, 
werken en diensten verschuldigde fiscale en sociale schulden met inbegrip van de 
loonbelasting en sociale verzekeringspremies, waarvoor ABB op grond van de in het 
op de Overeenkomst toepasselijke recht geldende wettelijke, fiscale en sociale 
regeling terzake hoofdelijk aansprakelijk zou worden geacht op de aan hem 
verschuldigde bedragen in te houden, en, in geval van toepassing van de Nederlandse 
Invorderingswet (artikel 35) en de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en 
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, aan de Leverancier te betalen door middel van 
storting op diens geblokkeerde rekening (g-rekening). ABB zal de Leverancier per 
aangetekende brief informeren indien zij van het recht tot storting op een geblokkeerde 
rekening als voorzien in deze bepaling gebruik wil maken. 
b. ABB is voorts steeds gerechtigd de terzake van de leveringen, werken en 
diensten verschuldigde sociale en fiscale schulden, loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies rechtstreeks aan de ontvanger en/of bevoegde instanties te 
voldoen met behulp van de inhoudingen op de door haar voor die leveringen, werken 
en diensten verschuldigde bedragen. ABB zal de Leverancier per aangetekende brief 
informeren indien zij van het recht als voorzien in deze bepaling gebruik wil maken. 

c. In gevallen als in a en b bedoeld, heeft ABB zich aldus van de hiermee 
gemoeide verplichtingen jegens Leverancier gekweten. Deze gemoeide verplichtingen 
gelden niet wanneer de Overeenkomst plaatsvindt onder Belgisch recht. 
18.3 Leverancier is verplicht het bepaalde in dit artikel - het onderhavige lid 
inbegrepen - uitdrukkelijk ten behoeve van ABB te bedingen en op te nemen in een 
eventuele overeenkomst van onderaanneming, zulks op verbeurte ten gunste van ABB 
van een zonder ingebrekestelling direct opeisbare boete van € 50.000,- onverminderd 
het recht van ABB op nakoming en/of schadevergoeding. 
 
19.   VERVANGING  
19.1 Indien de Leverancier de opdracht of de bestelling niet binnen de 
overeengekomen termijn uitvoert, heeft ABB de mogelijkheid om zonder 
ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging: 
a. de bestelling of de opdracht te annuleren en de Overeenkomst te beëindigen 
en/of te ontbinden zonder dat de Leverancier aanspraak kan maken op de prijs en/of 
op enige schadeloosstelling; en  
b. op kosten van de Leverancier zich elders te gaan bevoorraden, of de werken 
en/of diensten door een derde te laten uitvoeren, zelfs indien de prijs van deze derde 
meer zou bedragen dan de door ABB met de Leverancier overeengekomen prijs en dit 
verschil op de Leverancier te verhalen. 
19.2 Leverancier kan personen die zijn belast met de uitvoering van diensten niet 
zonder voorafgaande toestemming van ABB tijdelijk of definitief vervangen. ABB 
weigert zijn toestemming niet op onredelijke gronden en kan aan deze toestemming 
voorwaarden verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven 
kunnen bij vervanging niet worden verhoogd. 
19.3 Indien ABB vervanging verlangt van perso(o)n(en) die door de Leverancier zijn 
belast met de uitvoering van diensten, omdat ABB meent dat dit in het belang van een 
goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft Leverancier 
hieraan onmiddellijk gevolg. Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet 
hoger is dan het tarief dat gold voor de perso(o)n(en) die word(t) (en) vervangen en de 
prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd, blijft behouden. 
19.4  Bij een vervanging van perso(o)n(en) die belast zijn met de uitvoering van de 
Overeenkomst, stelt Leverancier personen beschikbaar die qua deskundigheid, 
opleiding en ervaring tenminste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen perso(o)n(en). 
 
20.   CESSIEVERBOD EN VERREKENING 
20.1  Het is de Leverancier behoudens schriftelijke toestemming van ABB verboden 
om zijn vorderingen op ABB over te dragen aan derden. 
20.2  ABB heeft steeds het recht om al hetgeen zij schuldig is aan de Leverancier te 
verrekenen met hetgeen de Leverancier of aan de Leverancier gelieerde 
vennootschapen al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling aan ABB 
schuldig is/zijn. De Leverancier is tot enige verrekening slechts gerechtigd na 
schriftelijke toestemming van ABB. 
 
21.   OVERMACHT 
21.1  Geen der partijen zal aansprakelijk zijn of vergoeding verschuldigd zijn voor 
schade die de andere partij lijdt en die het gevolg is van een (vreemde) oorzaak die 
niet aan hen kan worden toegerekend ingevolge overmacht en/of toeval (overmacht). 
Eventuele boetes voor vertraging zijn niet toepasselijk indien en voorzover de 
vertraging veroorzaakt is door overmacht en/of toeval. De partijen komen hierbij 
nadrukkelijk overeen dat onder meer de volgende situaties overmacht opleveren indien 
die henzelf raken: import- of exportbeperkingen en handelsembargo’s, rampen, 
extreme weersverschijnselen zoals maar niet beperkt tot zware stormen en 
overstromingen, brand, terroristische acties, gewapend conflict, oorlog, rellen.  
21.2  Termijnen en deadlines zullen verlengd worden met de periode van de 
overmachtsituatie.  
21.3  Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 1 maand, kan ieder der partijen 
het contract schriftelijk beëindigen zonder enige verdere aansprakelijkheid. De partij 
die zich wil beroepen op overmacht zal de andere partij onverwijld schriftelijk (inclusief 
e-mail) op de hoogte stellen wanneer een vertraging aannemelijk of onvermijdelijk 
wordt. 
 
22. VERZEKERING 
De Leverancier zal zich adequaat verzekeren en zal zich verzekerd houden voor alle 
aansprakelijkheid, met inbegrip van de bedrijfsaansprakelijkheid die hij naar aanleiding 
van zijn aanbiedingen, de Overeenkomst en de uitvoering ervan zou kunnen oplopen 
en dit bij een toegelaten verzekeringsonderneming. Op verzoek van ABB legt de 
Leverancier onverwijld de polis en een bewijs van premiebetaling over aan ABB.  
 
23. OPSCHORTING / ONTBINDING / BEËINDIGING 
23.1 ABB heeft het recht om bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of haar verplichtingen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van ernstige 
tekortkomingen van de Leverancier, onverminderd het recht van ABB op 
schadevergoeding op grond van artikel 17 (Garantie en Aansprakelijkheid) van de 
Overeenkomst, en zonder afbreuk te doen aan verdere rechten of rechtsmiddelen van 
ABB uit hoofde van de Overeenkomst en/of de toepasselijke wetgeving. In ieder geval 
worden als ernstige tekortkoming van de Leverancier beschouwd: 
a. een inbreuk door de Leverancier op de wet- of regelgeving die essentieel is 
voor de Overeenkomst; 
b. iedere ernstige, niet tijdige of niet behoorlijke vervulling van de 
verplichtingen door de Leverancier jegens ABB, alsook het onder de omstandigheden 
redelijkerwijze gerechtvaardigde vermoeden dat de Leverancier zijn verplichtingen niet 
tijdig of behoorlijk zal vervullen; 
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c. de niet naleving van de overeengekomen leveringstermijn of van de datum 
van oplevering door de Leverancier zoals bedoeld in artikel 5.2. (Levering); 
d. de achterstand op door ABB ontvangen of voorgeschreven planningen of 
het onder de omstandigheden redelijkerwijze gerechtvaardige vermoeden, dat 
vertraging zal optreden in de uitvoering van enige (deel)verplichting uit de 
Overeenkomst; 
e. de wezenlijke schending door de Leverancier van welke van de in artikel 
13.1 (Compliance) vervatte verplichtingen dan ook. 
23.2 ABB heeft het recht om door middel van een schriftelijke verklaring de 
Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst of 
voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen in de volgende gevallen: 
a. indien de staking van betaling, het voorlopige bewind, surséance en/of het 
faillissement ten aanzien van de Leverancier wordt aangevraagd of uitgesproken; 
b. In geval van gehele of gedeeltelijke overdracht, al dan niet tot zekerheid 
van het bedrijf, van de Leverancier, waaronder begrepen de overdracht van een 
belangrijk deel van zijn vorderingen; 
c. Indien geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd op 
vermogensbestanddelen, al dan niet van de Leverancier, die voor de uitvoering van de 
Overeenkomst bestemd zijn; 
d. Indien de Leverancier zijn activiteiten staakt en/of zijn onderneming wordt 
vereffend. 
 ABB is in deze gevallen slechts gehouden tot vergoeding aan de Leverancier 
van de pro rata prijs voor de reeds geleverde zaken, werken en diensten, doch alleen 
in zoverre dat zij ABB ook werkelijk tot nut strekken en/of ABB ze wenst te behouden 
en met uitsluiting van enig recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding 
voor de Leverancier, één en ander onverminderd het recht van ABB op de haar 
krachtens artikel 17 (Garantie en Aansprakelijkheid) toekomende schadevergoeding 
en zonder afbreuk te doen aan verdere rechten of rechtsmiddelen van ABB uit hoofde 
van de Overeenkomst en/of de toepasselijke wetgeving. 
23.3 ABB heeft het recht om bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of haar verplichtingen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten in de volgende gevallen:  
a. indien de Overeenkomst met de afnemer van ABB, ten behoeve van wie 
ABB de Overeenkomst met de Leverancier alleen of mede is aangegaan, om welke 
reden dan ook geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd of opgeschort;  
b. Indien de uitvoering van de door ABB gewenste wijzigingen of aanvullingen 
niet op voor haar aanvaardbare voorwaarden mogelijk blijkt zoals bepaald in artikel 7.4 
(Wijziging/Meerwerk). 
ABB is alsdan slechts gehouden tot vergoeding aan de Leverancier van de pro rata 
prijs voor de reeds geleverde zaken, uitgevoerde werken en/of diensten met uitsluiting 
van enig recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding voor de Leverancier.  
23.4 ABB heeft buiten de hierboven genoemde gevallen steeds het recht om de 
Overeenkomst op te zeggen door middel van een schriftelijke verklaring en mits 
inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, tegen vergoeding van de pro 
rata prijs voor de reeds geleverde zaken, uitgevoerde werken en/of diensten en de 
hiervoor gemaakte kosten. Iedere aanspraak van de Leverancier op aanvullende of 
vervangende schadevergoeding alsook vergoeding voor winstderving op niet 
geleverde zaken en/of uitgevoerde werken en/of diensten is hierbij uitgesloten. 
 
24.  DEELBAARHEID 
24.1 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden of van de Overeenkomst 
in welk opzicht ook ongeldig, onwettig of onafdwingbaar word(t)(en) verklaard 
ingevolge welke toepasselijke wetgeving ook, dan zullen de geldigheid, wettigheid en 
afdwingbaarheid van de rest van de in deze Overeenkomst vervatte bepalingen op 
geen enkele wijze worden aangetast.  
24.2 Indien dergelijke ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling het wezen 
van de algemene voorwaarden of van de Overeenkomst aantast, dan zullen de 
Partijen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen om een wettelijk geldige, 
vervangende bepaling te vinden. 
 
25. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
25.1  Het recht van de plaats van vestiging van de entiteit waarmee de 
Overeenkomst wordt gesloten is van toepassing op de Overeenkomst. Indien een 
Overeenkomst wordt gesloten met een entiteit van ABB in Nederland, dan is het 
Nederlandse recht van toepassing op de Overeenkomst. Wanneer een Overeenkomst 
wordt gesloten met een entiteit van ABB in België, dan is het Belgische recht van 
toepassing. Wordt een Overeenkomst gesloten met een entiteit van ABB in 
Luxemburg, dan is het Luxemburgse recht van toepassing op de Overeenkomst.  
25.2  Alle geschillen tussen partijen betreffende overeenkomsten, met inbegrip van 
de huidige voorwaarden, waarop het Nederlandse recht van toepassing is, zullen 
uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Alle geschillen 
tussen partijen betreffende overeenkomsten, met inbegrip van de huidige 
voorwaarden, waarop het Belgische recht van toepassing is, zullen uitsluitend worden 
berecht door de bevoegde rechter te Brussel. Alle geschillen tussen partijen 
betreffende overeenkomsten, met inbegrip van de huidige voorwaarden, waarop het 
Luxemburgse recht van toepassing is, zullen uitsluitend worden berecht door de 
bevoegde rechter te Luxemburg. 
25.3  Het ‘United Nations Convention on contracts for the international sales of 
goods 1980’ (CISG) (het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing op de 
Overeenkomst. 
25.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, Engels en 
Frans. Indien er een conflict bestaat over de inhoud van deze verschillende versies 
dan zal de Nederlandse tekst bindend zijn. 
 


