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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STURM BV ZAANDAM 
 
Artikel 1. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

schriftelijke en mondelinge aanbiedingen aan, en 
aanvragen/overeenkomsten waarbij STURM BV, hierna 
te noemen "STURM", optreedt als koper van goederen 
en/of diensten, alsmede in geval van onderaanneming. 

2. Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan de wederpartij 
van STURM bij de overeenkomst, zijnde leverancier of 
onderaannemer, of, zolang nog geen overeenkomst tot 
stand is gekomen, de aanbieder aan STURM. 

3. Onder "principaal" wordt verstaan de opdrachtgever van 
STURM dan wel een vertegenwoordiger of 
vertegenwoordigers van die opdrachtgever. 

4. Onder “overeenkomst” wordt verstaan de tussen 
STURM en de opdrachtnemer gesloten schriftelijke 
overeenkomst. 

 
Artikel 2. Gestanddoeningstermijn 
1. De opdrachtnemer doet zijn opgegeven prijs in elk 

geval gestand tot drie maanden na de offertedatum. 
 
Artikel 3. Wijze, plaats en tijdstip van levering 
1. De te leveren zaken moeten behoorlijk zijn verpakt. 

Indien het lossen van de zaken behoort tot de 
verplichtingen van opdrachtnemer dient overeenkomstig 
de aanwijzingen van STURM te worden gelost en 
opgeslagen. Breuk en/of beschadiging, ontstaan bij het 
laden, transport en/of bij het lossen dan wel tassen, zijn 
in dat geval voor rekening van de opdrachtnemer, ook 
wanneer de breuk en/of beschadiging later wordt 
geconstateerd, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat de 
schade is ontstaan door opzet of grove schuld van 
STURM. 

2. Lossen dan wel tassen buiten de geldende werktijden 
van STURM kan alleen plaatsvinden na haar 
voorafgaande toestemming. In dat geval zal controle op 
hoeveelheden, kwaliteit en onvolkomenheden de 
eerstvolgende werkdag plaatsvinden op de losplaats. 

3. Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestaties 
niet conform het in de overeenkomst aangeduide 
tijdschema en/of aangeduide moment zal kunnen 
voltooien, is hij verplicht STURM hiervan onmiddellijk in 
kennis te stellen. 

4. De levering wordt geacht eerst correct te hebben 
plaatsgevonden na goedkeuring van STURM en/of de 
principaal. 

5. Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de 
hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde 
zaken. Indien de zaken verpakt en/of gebundeld worden 
afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding slechts 
betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van 
de colli. 

 
Artikel 4. Inspectie en keuring 
1. STURM en/of de principaal hebben te allen tijde het 

recht de bestelde of geleverde zaken, waar deze zich 
ook mochten bevinden, respectievelijk de (in uitvoering 
zijnde) werkzaamheden te (doen) inspecteren of te 
(doen) keuren. Alsdan zal de opdrachtnemer zorgen 
voor zodanige faciliteiten dat keuring overeenkomstig 
de eisen van STURM en/of de principaal kan 
plaatsvinden. Het kosteloos verstrekken van monsters 
e.d. is daaronder begrepen. De opdrachtnemer dient 
STURM uit eigen beweging te berichten wanneer 
bedoelde zaken voor keuring gereed zijn. 

2. Behoudens in het geval dat de kosten van 
keuring/controle/beproeving aan STURM worden 
vergoed, komen deze ten laste van de opdrachtnemer. 

3. In geval van afkeuring zal STURM de opdrachtnemer 
hiervan onmiddellijk in kennis stellen. De 
opdrachtnemer zal afgekeurde goederen onverwijld van 
het werkterrein verwijderen. Bij gebreke van 
verwijdering van de afgekeurde zaken is STURM 

gerechtigd deze op kosten van en voor risico van de 
opdrachtnemer te retourneren. 

4. Indien keuring, controle en/of beproeving plaatsvindt op 
initiatief van de opdrachtnemer heeft STURM de 
bevoegdheid om op kosten van ongelijk een herkeuring 
te verlangen. Partijen zullen in overleg daartoe een 
instantie of functionaris aanwijzen. De resultaten van de 
herkeuring zijn bindend voor beide partijen. 

5. Inspectie of goedkeuring houdt levering noch afname in 
en ontslaat de opdrachtnemer niet van enige ver-
plichting of aansprakelijkheid. 

 
Artikel 5. Hulpmiddelen 
1. De opdrachtnemer is verplicht alle ter beschikking 

gestelde hulpmiddelen, waaronder tevens te verstaan 
materieel en gereedschappen, te merken als kenbaar 
eigendom van STURM en deze in goede staat te 
houden zolang die hulpmiddelen onder zijn hoede zijn. 

2. De hulpmiddelen zullen op eerste verzoek aan STURM 
ter beschikking worden gesteld, dan wel uiterlijk 
tegelijkertijd met de laatste levering van de goederen 
waarop de hulpmiddelen betrekking hebben. 

3. Hulpmiddelen die door de opdrachtnemer bij de 
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, 
worden op eerste verzoek van STURM ter goedkeuring 
aan STURM voorgelegd. 

4. Verandering aan, of afwijking van de door STURM ter 
beschikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen, is 
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van STURM. 

5. De goedkeuring als bedoeld in dit artikel laat de 
verplichtingen van de opdrachtnemer onverlet. 

6. De opdrachtnemer zal de hulpmiddelen niet (doen) 
aanwenden voor enig ander doel dan de levering aan 
STURM, tenzij STURM hiertoe vooraf schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 

 
Artikel 6. Uitbesteding 
1. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van STURM zal de opdrachtnemer de 
uitvoering van (enig deel van) de overeenkomst niet 
aan een derde overdragen of uitbesteden. 

2. Indien de opdrachtnemer na verkregen toestemming 
aan een derde opdracht verleent, dient hij ter zake 
onverwijld een schriftelijke overeenkomst op te stellen, 
en wel op zodanige wijze dat de opdrachtverlenende 
opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van 
STURM en de opdrachtaanvaardende 
(sub)opdrachtnemer die van de opdrachtnemer. De 
opdrachtnemer zal daarbij bij wijze van kettingbeding de 
onderhavige voorwaarden aan zijn 
(sub)opdrachtnemers (doen) opleggen alsmede de 
verplichting om deze verplichting door te geven. 

3. Overdracht en/of uitbesteding laten de verplichtingen 
die de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst 
jegens STURM heeft onverlet. 

4. De opdrachtnemer staat er jegens STURM voor in dat 
door hem alle derden die terzake van het werk een 
vordering op de opdrachtnemer hebben terstond uit de 
door STURM te verrichten betalingen worden voldaan. 
Desgewenst is STURM gerechtigd zich terzake 
schriftelijk te laten informeren alvorens verdere 
betalingen aan de opdrachtnemer te verrichten. Bij niet 
nakoming van deze op de opdrachtnemer rustende 
verplichting is STURM voorts gerechtigd na vooraf-
gaande schriftelijke waarschuwing de haar gebleken 
vorderingen van bedoelde derden rechtstreeks namens 
de opdrachtnemer te voldoen en deze betalingen met 
de opdrachtnemer te verrekenen, terzake waarvan 
STURM de opdrachtnemer schriftelijk in kennis zal 
stellen. 

 
Artikel 7. Eigendomsovergang 
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1. De eigendom en het risico van de bestelde zaken gaat 
op STURM dan wel de principaal over direct nadat de 
zaken conform de overeenkomst zijn afgeleverd en 
goedgekeurd. 

2. In geval is overeengekomen dat de eigendom van de 
zaken reeds voor de aflevering en goedkeuring 
overgaat, is de opdrachtnemer gehouden deze zaken 
als een goed huisvader te beheren, van een 
onderscheidend merkteken te voorzien en gescheiden 
ten behoeve van STURM op te slaan en voldoende te 
verzekeren. 

3. In geval zaken afgekeurd, teruggezonden en/of niet 
geaccepteerd worden, worden eigendom en risico 
geacht nooit op STURM dan wel de principaal te zijn 
overgegaan. 

4. Alle tot de overeenkomst behorende bescheiden, 
waaronder tekeningen, instructies, materialen en 
overige hulpmiddelen, die STURM aan de 
opdrachtnemer heeft verstrekt of ter beschikking 
gesteld of die door de opdrachtnemer in het kader van 
de overeenkomst zijn gemaakt dan wel door derden op 
verzoek van de opdrachtnemer zijn vervaardigd, blijven 
of worden eigendom van STURM. De opdrachtnemer is 
gehouden op eerste verzoek aan overdracht aan 
STURM van de intellectuele eigendomsrechten van 
zulke bescheiden mee te werken. De opdrachtnemer 
zal de hier bedoelde tekeningen en bescheiden uiterlijk 
bij de levering van de zaken respectievelijk oplevering 
van de verrichte werkzaamheden aan STURM 
overhandigen. 

 
Artikel 8. Intellectueel eigendom 
1. De opdrachtnemer garandeert dat haar levering of de 

door haar te verrichten werkzaamheden geen inbreuk 
zal (zullen) opleveren op octrooirechten, merkrechten, 
modelrechten, auteursrechten of andere rechten van 
derden.  

2. De opdrachtnemer vrijwaart STURM voor aanspraken 
van derden die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de 
in het vorige lid bedoelde rechten, hetgeen inhoudt dat 
zij STURM in ieder geval alle kosten, schaden en 
interesten zal vergoeden die het gevolg zijn van zo’n 
inbreuk. 

 
Artikel 9.  Wetten en voorschriften 
1. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle 

voorwaarden, voorschriften en bepalingen waaronder 
begrepen wetten en verordeningen van de Nederlandse 
en Europese overheid welke STURM krachtens de door 
haar met de principaal gesloten overeenkomst(en) bij 
de uitvoering van het werk behoort na te leven en in 
acht te nemen. 

2. De opdrachtnemer verplicht zich alle voorschriften, 
voorwaarden en bepalingen, waaronder ook de 
hierboven bedoelde, voorzover betrekking hebbend op 
het door hem uit te voeren werk, na te leven en in acht 
te nemen. 

 
Artikel 10. Garanties 
1. De opdrachtnemer garandeert dat de geleverde 

zaken/de uitgevoerde werkzaamheden -daaronder 
begrepen de daarvoor gebruikte zaken en materialen- : 
a. van goede kwaliteit zijn, zonder gebrek in ontwerp, 

constructie en uitvoering (montage) zijn en voorts 
bijzonderlijk geschikt zijn voor het doel waarvoor zij 
zijn bestemd alsmede voor de gebruikelijke 
levensduur; 

b. in overeenstemming zijn met hetgeen in de 
overeenkomst en in de tot de overeenkomst 
behorende bescheiden is bepaald en conform alle 
van toepassing zijnde normbladen, 
standaardbepalingen en alle voorschriften - 
waaronder de voorschriften van plaatselijke, 
regionale, landelijke en Europese 
overheidsinstanties en nutsbedrijven - zijn. 

2. Voorts zal voor het geleverde/opgeleverde (deel van 
het) werk de garantie gelden welke STURM tegenover 
haar principaal dient te verstrekken, doch indien de 

gebruikelijke garantie van de opdrachtnemer/fa-
brieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, 
zal in ieder geval de meest uitgebreide ( ten gunste van 
STURM en de principaal) garantie gelden. 

3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde garantie vangt aan 
op het moment van (deel-)oplevering van het (deel van 
het) werk waarin de zaken zijn verwerkt c.q. waaraan de 
werkzaamheden zijn verricht. 

4. Ten aanzien van vorenstaande garantieverplichtingen is 
elk beroep op overmacht, anders dan natuurrampen, 
uitgesloten. 

5. De opdrachtnemer zal alle gebreken die de zaken/de 
uitgevoerde werkzaamheden bij levering, oplevering of 
nadien gedurende de vastgestelde garantietermijn 
vertonen, terstond voor zijn rekening en in overleg met 
STURM herstellen of vervangen. Alle aan het herstel of 
de vervanging van het gebrek verbonden kosten, 
alsmede de verdere uit het gebrek voortvloeiende 
kosten, zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

6. Indien de opdrachtnemer naar het oordeel van STURM 
het gebrek te laat en/of niet behoorlijk herstelt, of 
herstel van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het 
STURM vrij hetgeen nodig is op kosten van de 
opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoeren. 

7. Garanties die door de door de opdrachtnemer 
ingeschakelde derden met betrekking tot het werk zijn 
verstrekt worden geacht door de opdrachtnemer te zijn 
verstrekt. Ter zake deze garanties verbindt de 
opdrachtnemer zich op eerste verzoek van STURM 
zorg te dragen voor de nakoming van de uit genoemde 
garanties voortvloeiende rechten en aanspraken, als 
ware het zijn eigen verplichting. 

 
Artikel 11. Aansprakelijkheid 
1. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die 

STURM en/of (een) derde(n) lijd(t)(en), als gevolg van 
het niet, niet-tijdig of niet-correct nakomen door de 
opdrachtnemer van de overeenkomst en/of de 
onderhavige  voorwaarden, waaronder uitdrukkelijk 
begrepen niet-tijdige en/of gebrekkige levering dan wel 
niet-tijdige en/of onjuiste uitvoering van 
werkzaamheden. Opdrachtnemer vrijwaart STURM voor 
claims van derden terzake. 

2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die 
door STURM of door derden wordt geleden als gevolg 
van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn 
personeel of van degenen die door hem bij de 
uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 

3. De opdrachtnemer vrijwaart STURM voor aanspraken 
van derden op vergoeding van schade die door de 
leverantie dan wel werkzaamheden van de 
opdrachtnemer veroorzaakt is dan wel met deze 
verband houdt ook indien zulks samenhangt met 
gedragingen van personeel van STURM en 
ingeschakelde derden/hulppersonen, en zal op eerste 
verzoek van STURM een schikking treffen met die 
derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of 
gezamenlijk met STURM –  één en ander ter 
beoordeling van STURM - verweren tegen aanspraken 
als hiervoor bedoeld. 

4. Voor de toepassing van dit artikel zullen werknemers 
van STURM als derden worden aangemerkt. 

5. STURM is niet aansprakelijk voor schade of verlies voor 
wat betreft materialen, materieel, gereedschappen e.d., 
alles in de meest uitgebreide zin des woords, van de 
opdrachtnemer, ook niet indien zulks samenhangt met 
gedragingen van STURM-personeel en ingeschakelde 
derden/hulppersonen. 

6. De in deze voorwaarden en in de overeenkomst 
opgenomen bedingen met betrekking tot garantie en 
aansprakelijkheid gelden in aanvulling op de rechten die 
STURM op de principaal toekomen op grond van de 
wettelijke regeling van aansprakelijkheid en, indien op 
de overeenkomst van toepassing, op grond van de UAV 
’89. 
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Artikel 12. Verzekering 
1. De opdrachtnemer dient mede ten behoeve van 

STURM zijn aansprakelijkheden te verzekeren, zonder 
dat in de polisvoorwaarden of anderszins daarin een 
verwijzing, exceptie of afwenteling voorkomt met 
betrekking tot andere verzekeringen van STURM of 
andere partijen. 

2. De opdrachtnemer is verplicht desgevraagd de 
betreffende polis aan STURM ter beschikking te stellen. 

 
Artikel 13. Geheimhouding 
1. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding 

tegenover derden betreffende alle tot de overeenkomst 
behorende bescheiden, als ook ten aanzien van andere 
bedrijfsinformatie, kennis en knowhow, in de meest 
ruime zin des woords, van STURM of de principaal die 
op enigerlei wijze te zijner kennis zijn gekomen. 

2. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van STURM 
enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering 
van de overeenkomst, alsmede direct of indirect contact 
te onderhouden met de principaal. 

 
Artikel 14. Non-concurrentie 
1. De opdrachtnemer zal zich onthouden van het doen van 

prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal en/of 
het aanvaarden van opdrachten van de principaal die 
direct of indirect verband houden met het werk. Voorts 
dient de opdrachtnemer zich te onthouden van 
rechtstreeks contact met de principaal aangaande de 
uitvoering van het werk behoudens indien STURM daar-
voor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft 
gegeven.  

 
Artikel 15. Zekerheid, opschorting, verrekening en 
cessieverbod 
1. STURM heeft het recht om voor rekening van de 

opdrachtnemer een zekerheidsstelling te vragen met de 
door STURM aangegeven vorm en inhoud en van een 
voor STURM acceptabele bank of andere financiële 
instelling, om de nakoming van de verplichtingen van 
opdrachtnemer zeker te stellen. 

2. STURM heeft het recht betalingen op te schorten indien 
de opdrachtnemer één of meer verplichtingen uit hoofde 
van de overeenkomst en/of de onderhavige 
voorwaarden niet nakomt of dreigt niet na te komen.  

3. Betaling door STURM van de zaken en/of (onderdelen 
van) de werkzaamheden houdt geen afstand van recht 
in en ontslaat de opdrachtnemer niet van enige 
verplichting en/of aansprakelijkheid. 

4. STURM heeft het recht op verrekening van de uit 
hoofde van de overeenkomst aan opdrachtnemer  
verschuldigde bedragen met hetgeen STURM van 
opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook te vorderen 
heeft, ook indien deze laatste vordering(-en) nog niet 
opeisbaar is c.q. zijn. 

5. Opdrachtnemer heeft geen recht op verrekening van 
wijziging in prijzen, lonen, kosten, belastingen en 
rechten, een en ander in de ruimste zin des woords 

6. Het is de opdrachtnemer verboden zijn vorderingen op 
STURM aan derden te cederen, te verpanden of, onder 
welke titel dan ook, in eigendom over te dragen. 

 
Artikel 16. Ontbinding 
1. STURM heeft te allen tijde de bevoegdheid de 

overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van 
een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer. 
Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke 
mededeling, of op het daarin genoemde tijdstip, staakt 
de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst. 
STURM en opdrachtnemer zullen overleg plegen over 
de gevolgen van een zodanige opzegging. 

2. Indien de opdrachtnemer één of enige van zijn 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of de 
onderhavige voorwaarden of van overeenkomsten die 
daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren 

nakomt, alsmede in geval van zijn faillissement of 
surséance van betaling en in geval van stillegging, 
liquidatie, overname of enige daarmee vergelijkbare 
toestand van de onderneming van de opdrachtnemer, is 
hij van rechtswege in verzuim, en heeft STURM het 
recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en 
zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtnemer, en/of 
betalingsverplichtingen op te schorten, en/of uitvoering 
van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden 
op te dragen, zonder dat STURM tot enige 
schadevergoeding gehouden is, onverminderd 
eventuele STURM verder toekomende rechten, 
daaronder begrepen het recht van STURM op volledige 
schadevergoeding. 

3. Alle vorderingen die STURM in deze gevallen op de 
opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen 
terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

4. Indien de opdrachtnemer zich beroept op overmacht 
heeft STURM het recht de overeenkomst te ontbinden 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel. 

 
 
Artikel 17. Geschillenregeling, toepasselijk recht 
1. Indien door één of andere oorzaak geschillen mochten 

ontstaan, is de opdrachtnemer niet gerechtigd de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te 
wijzigen. 

2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in 
verband met een aanbieding of een overeenkomst die 
door deze voorwaarden wordt beheerst zullen, met 
uitsluiting van de gewone rechter, worden voorgelegd 
aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in 
Nederland. Het vorenstaande laat onverlet de 
mogelijkheid voor partijen tot het vragen van voorzienin-
gen aan de President van de Rechtbank in kort geding, 
dan wel tot het nemen van conservatoire maatregelen. 

3.  Op door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en 
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERAANNEMING 
 
Artikel 18. Toepasselijkheid 
1. In geval van onderaanneming gelden tevens de 

volgende artikelen 19 t/m 22. 
 
Artikel 19. Verplichtingen opdrachtnemer 
1. De verplichtingen van de opdrachtnemer omvatten 

onder meer: 
a) Het goed en deugdelijk en naar de bepalingen van 

de overeenkomst uitvoeren van zijn 
werkzaamheden, alsmede al datgene te doen dat  
tot de aard van zijn werkzaamheden behoort; 

b) Uitsluitend de door STURM  gegeven orders en 
aanwijzingen op te volgen. STURM heeft de 
bevoegdheid de werknemers van de 
opdrachtnemer de toegang tot het werk te 
ontzeggen respectievelijk deze te laten 
verwijderen. De hieraan verbonden kosten komen 
volledig voor rekening van opdrachtnemer; 

c) Het opvolgen van alle (veiligheids-)voorschriften 
alsmede de aanwijzingen van de arbeidsinspectie; 

d) Het waarschuwen voor kennelijke fouten in 
bescheiden en/of uitvoering; 

e) Het laten plaatsvinden van de uit te voeren 
werkzaamheden binnen de geldende werktijden 
van STURM; 

f) Het tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden 
op het werk aanwezig laten zijn van een 
gemachtigde. Deze gemachtigde dient zich bij 
aanvang, onderbreking of beëindiging van de 
werkzaamheden te melden bij STURM; 

g) Het verkrijgen van voorafgaande toestemming van 
STURM voor het gebruik en/of de opslag van 
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gevaarlijke en/of voor de gezondheid schadelijke 
stoffen; 

h) Het werk dagelijks en na beëindiging van de 
uitgevoerde werkzaamheden schoon achter te 
laten; 

i) Het  nemen van beschermende maatregelen om 
beschadiging en/of vervuiling te voorkomen indien 
en voor zover zijn werkzaamheden moeten worden 
verricht op of aan reeds gereed gekomen onderde-
len van het werk; 

j) Het rekening houden met het feit dat tijdens de 
uitvoering van zijn werkzaamheden tevens andere 
opdrachtnemers en/of nevenaannemers van 
STURM werkzaamheden verrichten. In overleg zal 
worden getracht stagnaties te vermijden. Er zal 
evenwel geen verrekening plaatsvinden van 
stagnaties of invloeden van derden. 

 
Artikel 20. Oplevering 
1. De oplevering van de werkzaamheden van de 

opdrachtnemer aan STURM en de goedkeuring en 
aanvaarding daarvan door STURM geschiedt steeds 
onder de voorwaarde dat deze werkzaamheden door de 
principaal bij de oplevering van het werk door STURM 
worden goedgekeurd en aanvaard. 

 
Artikel 21. Onderhoudstermijn 
1. Gedurende de onderhoudstermijn dient de 

opdrachtnemer voor zijn rekening op eerste verzoek 
van STURM en/of de principaal alle aan de dag treden-
de gebreken terstond te (doen) herstellen. 

 
Artikel 22. Wet Ketenaansprakelijkheid  
1. De opdrachtnemer garandeert zijn wettelijke 

verplichtingen tot afdracht van premies sociale 
verzekering, alsmede van loonbelasting inclusief 
premies volksverzekering, die verband houden met het 
aan hem opgedragen werk, te voldoen en voorts de 
toepasselijke CAO na te leven. 

 
 
 
 


