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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 

PATHEMA B.V., KVK-NUMMER 57830703, RALPH BUNCHESTRAAT 19, 5051 KW - GOIRLE 

DEFINIT IES  

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden Pathema wordt verstaan onder: 

Aannemingssom: de vergoeding die door Pathema wordt betaald aan de 

Onderaannemer in het kader van de met Onderaannemer 

gesloten overeenkomst; 

Leveringsdatum: de in de Onderaannemingsovereenkomst bepaalde fatale 

termijn waarop Onderaannemer haar werkzaamheden tot 

stand moet hebben gebracht en opgeleverd aan Pathema en 

haar opdrachtgever; 

Onderaannemer: de wederpartij van Pathema. Deze partij kan opdrachtnemer 

en/of (onder)aannemer zijn, of krachtens enige andere 

rechtsbetrekking partij van Pathema zijn; 

Opdrachtgever: de partij die aan Pathema opdracht heeft gegeven om buiten 

dienstbetrekking een werk uit te voeren; 

Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen per fax of e-mail; 

Pathema: Pathema B.V.; 

Werk: het werk van stoffelijke aard dat Pathema ten behoeve van 

haar Opdrachtgever tot stand dient te brengen. 

 

1. UITBREIDING BESCHERMDE PERSONEN – DERDENBEDING 

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden Pathema zijn mede bedongen ten 

behoeve van aan Pathema gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) 

bestuurders en aandeelhouders van Pathema en aan hen gelieerde 

rechtspersonen alsmede ten behoeve van alle voor Pathema en gelieerde 

rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. 

Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Pathema. 

 

2. AANVRAAG EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

2.1. Indien en voor zover Pathema Onderaannemer verzoekt in het kader van 

een door Pathema uit te voeren Werk een offerte op te maken, heeft dit 

verzoek te gelden als een verzoek tot het doen van een aanbod. Tussen 

Pathema en Onderaannemer komt eerst een overeenkomst tot stand, 

indien Pathema schriftelijk te kennen geeft, dat zij dit aanbod aanvaardt. 

2.2. Een door Onderaannemer opgemaakte offerte heeft een geldigheidsduur 

van negentig (90) dagen binnen welke termijn de offerte, althans het 

daarin vervatte aanbod, niet kan worden herroepen. 

2.3. De door Onderaannemer verrichte werkzaamheden in het kader van het 

opmaken van een offerte komen nimmer voor vergoeding door Pathema 

in aanmerking, zelfs niet als Onderaannemer dit uitdrukkelijk vermeld in 

de door haar verstrekte offerte. 

2.4. Pathema is niet verplicht over het al dan niet verstrekken van een 

opdracht en de redenen daarvoor aan Onderaannemer enige toelichting 

te verstrekken. 

 

3. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDERWERK 

3.1. Wijzigingen van of aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst 

en/of deze Algemene Inkoopvoorwaarden Pathema gelden slechts indien 

deze schriftelijk zijn overeengekomen.  

3.2. Indien en voor zover de gevolgen van het meer- en minderwerk voor de 

prijs en/of voor de planning naar het oordeel van Pathema en/of 

Opdrachtgever onredelijk zou zijn ten opzichte van de omvang van de 

wijziging, heeft Pathema de bevoegdheid de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, behoudens indien zulks onredelijk zou zijn. Een 

dergelijke ontbinding geeft Onderaannemer geen recht op enige 

schadevergoeding. 

3.3. Minderwerk zal altijd worden verrekend. 

 

4. UITVOERING 

4.1. Onderaannemer is verplicht het Werk uit te voeren volgens de door 

Pathema te verstrekken en de door haar goed te keuren tekeningen, 

specificaties, beschrijving en opdracht. Voor de uitvoering van het Werk 

dient Onderaannemer steeds te beschikken over de noodzakelijke 

vergunningen en beschikkingen en voorts bekend te zijn met alle voor de 

uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde voorschriften van ter 

zake bevoegde instanties zoals, maar niet uitsluitend, landelijke, 

provinciale en/of gemeentelijke overheden en Nutsbedrijven. 

 

 

 

4.2. Onderaannemer is voorts verplicht de orders en aanwijzingen van 

Pathema op te volgen, behoudens indien en voor zover zij een redelijke 

grond heeft aan deze aanwijzingen geen gehoor te geven. 

Onderaannemer is gehouden onverwijld en gespecificeerd deze redelijke 

grond aan Pathema mede te delen bij gebreke waarvan geacht wordt dat 

een dergelijke redelijke grond ontbreekt.  

4.3. Onderaannemer dient bij het Werk steeds de noodzakelijke instructies 

aan Pathema en/of Opdrachtgever en hun medewerkers te leveren 

teneinde Pathema en/of Opdrachtgever in staat te stellen gebruik te 

maken van het Werk. 

4.4. Onderaannemer zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle 

bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken goederen, 

materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen). 

4.5. Onderaannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 

deugdelijkheid van de gebruikte goederen, materialen en uitrusting 

(waaronder gereedschappen). 

4.6. Onderaannemer dient zich bij uitvoering van de overeenkomst te houden 

aan geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en de 

individuele afspraken die zij heeft gemaakt met derden en/of haar 

werknemers. Onderaannemer dient bij inschakeling van derden die 

arbeidskrachten ter beschikking stellen, te bedingen dat zij gehouden 

zijn tot naleving van de geldende wet- en regelgeving, de van toepassing 

zijnde cao en alle afspraken die gemaakt zijn met derden en/of hun 

werknemers.  

4.7. De dagelijkse leiding bij en het toezicht op het uitvoeren van de 

werkzaamheden berust bij Onderaannemer. Onderaannemer staat ervoor 

in dat de door medewerkers te verlenen diensten deskundig en 

vakbekwaam zullen worden uitgevoerd en dat deze medewerkers 

voldoen aan de daarvoor redelijkerwijs te stellen eisen voor wat betreft 

opleiding, deskundigheid en ervaring. Medewerkers zullen slechts 

incidenteel en na voorafgaande toestemming van Pathema (die niet op 

onredelijke gronden onthouden zal worden) worden vervangen bij de uit 

te voeren werkzaamheden. 

4.8. Indien en voor zover de medewerkers naar de mening van Pathema 

en/of Opdrachtgever niet in staat zijn de werkzaamheden uit te voeren, 

verplicht Onderaannemer zich deze medewerkers te vervangen zonder 

dat dit extra kosten voor Pathema en/of Opdrachtgever tot gevolg heeft. 

 

5. VEILIGHEID EN MILIEU 

5.1. Onderaannemer is verantwoordelijk voor het treffen van 

veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid in het 

algemeen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te 

stellen voorschriften zoals opgenomen in het eventueel door 

Opdrachtgever en/of Pathema gehanteerde veiligheids- en 

gezondheidsplan (V&G-plan). 

5.2. Aanwijzingen van Opdrachtgever of Pathema of anderen in het kader van 

het in lid 1 genoemde V&G-plan dienen door Onderaannemer en door 

hem eventueel ingeschakelde derden strikt te worden opgevolgd. 

Pathema heeft het recht om personen van Onderaannemer of van door 

Onderaannemer ingeschakelde derde(n) die de veiligheidsvoorschriften 

op het werk niet in acht nemen de toegang tot de bouwplaats te 

ontzeggen. 

5.3. Onderaannemer verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen ter 

voorkoming van schade aan de door hem gebruikte opslagruimten, 

evenals de aan hem toevertrouwde gebouwen, voorwerpen en 

materialen. 

5.4. Onderaannemer is verplicht om na en ook gedurende de uitvoering van 

zijn werk het terrein schoon te houden en schoon op te leveren, 

emballages, puin en afvalstoffen te verwerken conform de vereisten als 

voortvloeiend uit wettelijke bepalingen en de in het V&G-plan 

opgenomen regelingen. 

5.5. Onderaannemer garandeert dat zij alle toepasselijke wet- en regelgeving 

op het gebied van milieu na zal leven.  

5.6. Onderaannemer dient de bij zijn werk ontstane verontreiniging, 

bijvoorbeeld emballage materiaal en/of restant materialen, voor eigen 

rekening op te ruimen en van de locatie af te voeren, dan wel op verzoek 

van Pathema te deponeren in een daartoe op het werk aanwezige 

vuilcontainer. 
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5.7. Indien verwijdering van afval niet op eerste verzoek van Pathema 

geschiedt, staat het Pathema vrij de betreffende afvalstoffen voor 

rekening en risico van Onderaannemer te (laten) verwijderen. Pathema is 

bevoegd de daaruit voortvloeiende kosten te verrekenen met hetgeen zij 

aan Onderaannemer is c.q. zal zijn verschuldigd.  

 

6. ONJUISTHEDEN IN DE OPDRACHT 

6.1. Onderaannemer is verplicht Pathema onverwijld te waarschuwen voor 

onjuistheden en/of tegenstrijdigheden in de door Pathema aan 

Onderaannemer verstrekte opdracht.  

6.2. Indien Onderaannemer Pathema niet waarschuwt voor onjuistheden 

en/of tegenstrijdigheden in de verstrekte opdracht en deze onjuistheden 

en/of tegenstrijdigheden leiden tot meerwerk, is Pathema nimmer 

gehouden dit meerwerk te vergoeden. 

 

7. TECHNISCHE EISEN  

7.1. Onderaannemer garandeert, voor zover dit gezien het werk van 

toepassing is, dat de zaken en/of diensten: voldoen aan de 

overeengekomen specificatie, tekening en beschrijving; zonder fabricage- 

en ontwerp-/ uitvoeringsfouten zijn; de overeengekomen kwaliteit van 

materiaal en uitvoering bezitten; en dat de zaken of diensten de kwaliteit 

bezitten die nodig is voor (nadere) bewerking of gebruik en de beoogde 

functie. Onderaannemer kan Pathema ter zake voornoemde garanties 

geen onderzoeksplicht tegenwerpen. 

7.2. Pathema is gerechtigd onder andere op deze garanties te inspecteren, en 

bij een geconstateerd gebrek af te wijzen. Behoudens bewijs van het 

tegendeel door de Onderaannemer, wordt vermoed dat de zaken bij 

aflevering niet aan de overeenkomst hebben beantwoord, indien de 

afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van twaalf 

maanden na oplevering openbaart, tenzij de aard van de zaken of de 

aard van de afwijking zich daartegen verzet. Iedere acceptatie van 

Pathema laat onverlet dat Pathema mag reclameren ter zake gebreken 

die niet onmiddellijk en/of met het blote oog of bij daadwerkelijk 

uitgevoerde inspecties zichtbaar waren. Slechts de directie van Pathema 

is bevoegd om afstand van recht te doen ter zake geconstateerde 

gebreken. 

7.3. Indien een reclamatie van Pathema gegrond is, ongeacht of die 

reclamatie ziet op een gebrek dat voor, bij of na aflevering geconstateerd 

is en ongeacht het moment waarop de reclamatie aan Onderaannemer 

ter kennis gebracht is, dan zal de Onderaannemer – naar keuze van 

Pathema – de Aannemingssom of een vergoeding (terug)betalen of de 

werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. In alle 

gevallen is Onderaannemer aansprakelijk voor de schade van Pathema. 

 

8. AANNEMINGSSOM 

8.1. De Aannemingssom is exclusief omzetbelasting. 

8.2. Onvoorziene toe- of afname van de kosten van de Onderaannemer, 

bijvoorbeeld door wijziging van overheidsheffingen of materiaalkosten, 

komen voor rekening en risico van Onderaannemer. 

8.3. Bij de Aannemingssom zijn alle onkosten en overige kosten van 

Onderaannemer inbegrepen.  

 

9. ONDERAANNEMING 

9.1. Indien Onderaannemer haar werkzaamheden uitbesteed aan derden, 

blijft Onderaannemer onverkort aansprakelijk voor de deugdelijke 

nakoming van de overeenkomst als ware het dat Onderaannemer de 

betreffende werkzaamheden heeft uitgevoerd.  

9.2. Als Pathema schriftelijke toestemming geeft voor verdere 

onderaanneming of inlening, mag zij daaraan voorwaarden verbinden. 

Onderaannemer zal Pathema vrijwaren voor alle kosten, vergoedingen, 

boetes en rentes die wegens de niet naleving van deze verplichtingen en 

ook de wettelijke verplichtingen in dit kader (bijvoorbeeld voortvloeiende 

uit of verbandhoudende met de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet 

Aanpak Schijnconstructies) worden opgelegd. 

9.3. Indien en voor zover Onderaannemer derden inschakelt voor de 

uitvoering van de werkzaamheden zonder de schriftelijke toestemming 

van Pathema en er ontstaat schade bij het uitvoeren van het werk, wordt 

geacht dat deze schade is veroorzaakt door de door Onderaannemer 

ingeschakelde derde, behoudens tegenbewijs. 

10. BETALING 

10.1. Onderaannemer stelt facturen op en dient zijn facturen bij Pathema in. 

De facturen van Onderaannemer dienen te voldoen aan de wettelijke 

eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting. Onderaannemer 

dient daarnaast op de facturen in ieder geval de volgende gegevens te 

vermelden: 

 de factuurdatum van uitreiking; 

 een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de 

factuur eenduidig wordt geïdentificeerd; 

 naam en adres van Pathema; 

 naam en adres van Onderaannemer; 

 het nummer van de overeenkomst c.q. purchase order; 

 omschrijving van het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de 

factuur betrekking heeft; 

 het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft; 

 een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de 

omzetbelasting van toepassing is en zo ja: het bedrag van de 

omzetbelasting; 

 vermelding btw-identificatienummer van Onderaannemer die de levering 

of de dienst heeft verricht; 

 vermelding btw-identificatienummer Pathema als de btw-afdracht naar 

de Opdrachtgever van Pathema is verlegd; 

 vermelding van factuurbedragen, gesplitst voor elk tarief en vervolgens 

onderverdeeld in eenheidsprijs en eventuele toegepaste kortingen. 

10.2. Facturen die niet voldoen aan de in lid 1 hiervoor genoemde vereisten 

zullen door Pathema niet worden betaald en onder opgave van redenen 

aan Onderaannemer worden geretourneerd.  

10.3. Betaling dient plaats te vinden binnen een termijn van dertig dagen na 

ontvangst van een bevoegdelijk gestuurde factuur en na goedkeuring 

van deze factuur door Pathema. 

10.4. Indien en voor zover Onderaannemer niet voldoet aan haar 

verplichtingen jegens de Belastingdienst en Pathema in dat geval door 

de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld zal Onderaannemer – voor 

zover rechtens toegestaan – Pathema hiervoor volledig vrijwaren. Deze 

vrijwaring omvat ook alle rentes en boetes en alle overige kosten die 

door Pathema worden gemaakt ter afwering van een dergelijke 

aanspraak. Voor zover rechtens toegestaan is Pathema voorts bevoegd 

het bedrag waarvoor zij jegens de Belastingdienst aansprakelijk wordt 

gehouden, in mindering te brengen op hetgeen Pathema nog aan 

Onderaannemer moet betalen. 

10.5. Het eigendom van het Werk gaat bij op- respectievelijk aflevering over 

op Pathema. Het risico voor het Werk berust bij Onderaannemer tot aan 

het moment van oplevering  

 

11. DOCUMENTATIE 

11.1. Onderaannemer is gehouden om alle bij de geleverde goederen en/of 

het opgeleverde werk behorende documentatie, zonder additionele 

kosten, aan Pathema ter beschikking te stellen.  

11.2. Pathema mag de documentatie, zonder daarvoor een nadere vergoeding 

verschuldigd te zijn, verveelvoudigen, wijzigen en voor gebruik binnen 

haar onderneming en aan Opdrachtgever openbaar maken, mits daarop 

voorkomende aanduidingen van auteursrechten en dergelijke worden 

gehandhaafd.  

11.3. Onderaannemer vrijwaart Pathema tegen aanspraken die derden op 

grond van een aan hen toekomend auteursrecht met betrekking tot de 

documentatie geldend mochten maken.  

 

12. IE-RECHTEN 

12.1. Alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontstane 

intellectuele eigendomsrechten (“IE-rechten”) berusten uitsluitend bij 

Pathema. Onderaannemer draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor 

zover nodig – om niet over aan Pathema en/of de Opdrachtgever. 

Onderaannemer zal op eerste verzoek van Pathema kosteloos 

meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht. 

12.2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al 

hetgeen in het kader van de overeenkomst tot stand wordt gebracht 

ongeacht of Onderaannemer daarbij gebruik maakt van enige bijdrage 

van Pathema en/of derden. 

12.3. Onderaannemer doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele 

persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand 

gebrachte auteursrechtelijke werken. 

13. BOETE 

13.1. De schade die Opdrachtgever lijdt bij een overschrijding door 

Onderaannemer van de overeengekomen leveringsdatum wordt 

vastgesteld op een minimum van 1% van het totaalbedrag van de order 

van Pathema per aangevangen week en op een minimum van 10% in het 

geval de overeenkomst door Pathema rechtsgeldig wordt ontbonden. 
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Onderaannemer verbeurt jegens Pathema een niet voor rechterlijke 

matiging vatbare boete: ter grootte van 1% van het totaalbedrag van de 

order van Pathema per aangevangen week overschrijding door 

Onderaannemer van de Leveringsdatum, met een maximum van 10%; ter 

grootte van 10% van het totaalbedrag van de order van Pathema bij 

rechtsgeldige ontbinding. Aanspraak op de boetes laat het recht van 

Pathema om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen 

onverlet. Indien en voor zover Opdrachtgever conform de 

Onderaannemingsovereenkomst bevoegd is in een dergelijk geval ook 

boetes aan Pathema op te leggen – en deze boetes overtreffen het 

bepaalde in dit artikel – is Onderaannemer gehouden het verschil 

eveneens aan Pathema te vergoeden. 

13.2. Onderaannemer voldoet verbeurde boetes – en het eventuele verschil 

met de boetes van Opdrachtgever – uiterlijk binnen twee weken na 

sommatie, tenzij ze door Pathema bij betaling van openstaande facturen 

al zijn verrekend.  

 

14. VERZUIM, OPZEGGING & ONTBINDING 

14.1. Eventueel noodzakelijk herstel van tekortkomingen aan het werk dient 

Onderaannemer uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum uit te 

voeren. Voldoet Onderaannemer niet aan de verplichting Pathema 

wekelijks op de hoogte te houden van de actuele status van de planning 

van de uitvoering van het werk, dan geldt zulks als een mededeling 

waaruit Pathema moet afleiden dat Onderaannemer in de nakoming van 

de verbintenis zal tekortschieten, in de zin van artikel 6:83 sub c BW. Dit 

geldt in elk geval ook in het geval voor Pathema op redelijke gronden 

voorzienbaar is dat Onderaannemer de leveringsdatum zal overschrijden.  

14.2. Bij iedere overschrijding van de leveringsdatum, en wanneer het 

bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt en/of indien Onderaannemer 

tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dan is Pathema 

gerechtigd de overeenkomst integraal te ontbinden, zonder dat 

Onderaannemer recht heeft op enige vergoeding. Ingeval 

Onderaannemer tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst en 

nakoming niet blijvend onmogelijk is, is Pathema eerst bevoegd te 

ontbinden na ingebrekestelling met een redelijk geachte termijn van 

twee weken om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 

14.3. Pathema is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

op te zeggen. In dat geval is Pathema enkel gehouden de kosten te 

voldoen die Onderaannemer als gevolg van de overeenkomst tot het 

moment van opzegging gemaakt heeft, vermeerderd met de kosten die 

Onderaannemer moet maken vanwege de opzegging. Gederfde winst 

komt in dit kader nimmer voor vergoeding in aanmerking. Indien en voor 

zover Pathema de overeenkomst opzegt, vanwege een beëindiging van 

haar overeenkomst met de Opdrachtgever om welke reden dan ook, 

heeft Onderaannemer slechts recht op vergoeding van haar kosten, 

indien en voor zover Pathema daartoe jegens Opdrachtgever ook recht 

op heeft.  

14.4. Onderaannemer is niet bevoegd de overeenkomst voor de volbrenging 

van de opdracht op te zeggen. 

14.5. Iedere partij kan de overeenkomst met de andere partij ontbinden 

ingeval: 

 het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd. 

 de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt en/of 

enige ander vorm van een minnelijk of wettelijk schuldtraject ingaat; 

 de andere partij een verzoek doet de schuldsaneringsregeling uit te 

spreken;  

 ten laste van de andere partij door een derde enig rechtmatig beslag 

wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen 

zekerheidstelling, wordt opgeheven; 

 de andere partij het voornemen heeft de bedrijfsuitoefening te staken; 

 indien de onderneming van de andere partij (informeel) wordt 

geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of 

samenvoeging van ondernemingen. 

 

15. OPSCHORTEN 

Komt de Onderaannemer haar verplichtingen niet na, en/of krijgt 

Pathema na het sluiten van de overeenkomst kennis van 

omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de 

Onderaannemer haar verplichtingen niet na zal komen, dan is Pathema 

bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen en 

verplichtingen uit eerdere en latere overeenkomsten op te schorten voor 

zover de (dreigende) niet-nakoming dat rechtvaardigt. Pathema is 

telkens en doorlopend gerechtigd al hetgeen zij uit welke hoofde dan 

ook van de Onderaannemer te vorderen heeft, te verrekenen met al 

hetgeen de Onderaannemer uit welke hoofde dan ook van Pathema te 

vorderen heeft. Onderaannemer komt jegens Pathema geen enkele 

opschortings- en verrekeningsbevoegdheid toe. 

 

16. VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID 

16.1. Onderaannemer is gehouden zich adequaat te verzekeren en verzekerd 

te houden ter zake de uitvoering van de overeenkomst en al hetgeen 

daarmee verband houdt tot dat de eventuele aanspraken ter zake het 

werk verjaard zijn. Deze verzekering(en) dient(en) een dekking van 

minstens € 2.500.000,= per aanspraak te bieden en te zijn afgesloten bij 

een in Nederland te goeder naam bekend staande 

verzekeringsmaatschappij onder in Nederland gebruikelijke 

polisvoorwaarden.  

16.2. Onderaannemer is gehouden op eerste verzoek van Pathema afdoende 

bewijs te leveren van verzekering en premiebetaling. 

16.3. Onderaannemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Pathema de betreffende verzekeringspolis(sen) beëindigen dan wel 

de voorwaarden waaronder deze is (zijn) aangegaan (waaronder 

uitdrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot het verzekerde bedrag) ten 

nadele van Pathema wijzigen. 

16.4. De verplichting tot verzekering (met de hiervoor genoemde minimale 

dekking), laat de aansprakelijkheid van Onderaannemer jegens Pathema 

onverlet. 

16.5. Pathema is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van 

derden namens Onderaannemer te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid 

voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat 

Pathema op deze derden kan verhalen. 

16.6. Iedere rechtsvordering van Onderaannemer jegens Pathema vervalt na 

één jaar nadat Onderaannemer daarmee bekend werd en/of diens 

rechtsvordering jegens Pathema geldend kon maken. 

 

17. GEHEIMHOUDING 

17.1. Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen 

gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze 

van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke 

gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor 

deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk 

beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.  

17.2. Onder deze geheimhouding valt in elk geval alle informatie met 

betrekking tot technische, financiële, operationele en 

bedrijfseconomische gegevens die in het kader van de voorbereiding en 

uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt en nog zullen worden 

verstrekt. 

17.3. In geval van overtreding van de bepalingen in dit artikel is de 

overtredende partij terstond en zonder nadere aanmaning, 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, een boete verschuldigd van 

€ 25.000,00 per overtreding vermeerderd met een boete van € 5.000,00 

per dag voor elke dag dat het niet voldoen aan de verplichtingen 

voortduurt. Daarnaast is de overtredende partij gehouden om, in 

afwijking op het bepaalde in artikel 6:92 lid 2 BW, de door andere partij 

ter zake geleden schade te vergoeden een en ander onverminderd het 

recht van de andere partij om nakoming te vorderen. 

 

18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlands 

recht. Toepasselijkheid van het CISG is uitgesloten. Eventuele geschillen 

ter zake de overeenkomst en/of de Algemene Inkoopvoorwaarden 

Pathema dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in 

samenhang met deze overeenkomst en/of de Algemene 

Inkoopvoorwaarden Pathema, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, 

onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen, en ongegronde 

verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse 

rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, 

de bevoegde rechter te Breda. 

 


