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1.  DEFINITIES 

 

1.1 Onder “Overeenkomsten” wordt verstaan: 
De overeenkomsten, zowel de Raam- als 
Inkoopovereenkomst, die door MYSS b.v., 
hierna te noemen “MYSS”, met de 
Opdrachtnemer worden  gesloten en tot 
stand komen. 

1.2 Onder “Partijen” wordt verstaan: de 
Opdrachtnemer en MYSS.  

1.3 Onder “Raamovereenkomst” wordt 
verstaan: Een schriftelijke opdracht tot het 
uitvoeren van verschillende diensten en/of 
het in de toekomst leveren van één of 
meerdere producten.  

1.4 Onder “Inkoopovereenkomst” wordt 
verstaan: Het deel van de Overeenkomsten 
waarin onder meer zijn vermeld een 
uitvoerige omschrijving van de door 
Opdrachtnemer te leveren zaken c.q. 
goederen, dan wel een uitvoerige 
omschrijving van de door Opdrachtnemer te 
verrichten werkzaamheden. 

1.5 Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan: De 
natuurlijke of rechtspersoon, die zich bij de 
overeenkomst heeft verbonden de 
werkzaamheden als omschreven in de 
overeenkomst te verrichten, zelf, dan wel 
door inschakeling van derden. 

1.6 Onder “Verkoper” wordt verstaan:  De 
natuurlijke of rechtspersoon, die zich bij de 
overeenkomst heeft verbonden de zaken 
c.q. goederen als omschreven in de 
overeenkomst te leveren. 

1.7 Onder “Onderopdrachtnemer” wordt 
verstaan: De natuurlijke of rechtspersoon 
niet in dienst van de Opdrachtnemer door 
wie de  Opdrachtnemer bepaalde delen van 
de werkzaamheden onder zijn 
verantwoordelijkheid laat uitvoeren.  

1.8 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan: De 
natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve 
van wie MYSS op basis van een 
overeenkomst werkzaamheden door de 
Opdrachtnemer laat verrichten of diensten 
laat verlenen dan wel zaken c.q. goederen 
laat leveren. 

 

 

2.  ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID 

 

2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn 

van toepassing op alle facilitaire 

dienstverlening van MYSS, aanvragen, 

aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij 

MYSS optreedt als koper c.q. verwerver van 

zaken c.q. goederen dan wel diensten, 

ongeacht welk communicatiemiddel wordt 

gebruikt, ten behoeve van MYSS of de 

Opdrachtgever van MYSS 

2.2 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn 

tevens van toepassing op alle  

Inkoopovereenkomsten die voortvloeien uit 

tussen MYSS en Opdrachtnemer gesloten 

Raamovereenkomst met betrekking tot de 

levering van  zaken c.q. goederen en 

diensten. Deze voorwaarden zijn van 

toepassing op MYSS en alle 

werkmaatschappijen van MYSS 

Toepasselijkheid van de door 

Opdrachtnemer ingeroepen algemene 

(leverings)voorwaarden wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten.  

2.3 Van deze Algemene Inkoopvoorwaarden 

afwijkende afspraken zijn slechts van 

toepassing, indien dit uitdrukkelijk en 

schriftelijk is overeengekomen in de 

Overeenkomsten.  

2.4 MYSS is te allen tijde gerechtigd om deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden te wijzigen. 

Indien MYSS de Algemene 

Inkoopvoorwaarden wijzigt, zal zij dit via 

haar website en/of e-mail bekend maken. 

2.5 De Inkoopovereenkomst komt tot stand en 

vangt aan zodra de opdracht door MYSS is 

gegeven en blijkens ondertekening dan wel 

daadwerkelijke uitvoering van de opdracht 

of anderszins, door de Opdrachtnemer 

wordt geaccepteerd. 

2.6 Het staat partijen vrij de totstandkoming 

van de Overeenkomsten met andere 

middelen te bewijzen. 

2.7  De Overeenkomsten worden aangegaan 

voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of 

strekking van de 

Overeenkomsten  voortvloeit dat deze is 

aangegaan voor bepaalde tijd. 

2.8 Indien één of meerdere bepalingen van deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden nietig of 

vernietigbaar zijn, tast dit niet de geldigheid 

van de overige bepalingen aan.  

 

 

3. OFFERTES/TOTSTANDKOMING VAN DE 

OVEREENKOMSTEN 

 

3.1 Op een aanvraag van MYSS  volgt een 

vaste aanbieding van de Opdrachtnemer, 

welke door de Opdrachtnemer gedurende 

een periode van één kalendermaand niet 

eenzijdig kan worden teruggenomen. 

3.2 Indien een Inkoopovereenkomst volgt op 

een aanbieding van de Opdrachtnemer dan 

komt de overeenkomst tot stand op het 

moment dat de Inkoopovereenkomst door 

MYSS aan de Opdrachtnemer wordt 

verzonden. 

3.3 Indien een Inkoopovereenkomst wordt 

verstrekt aan de Opdrachtnemer zonder 

dat door de Opdrachtnemer daartoe een 

aanbieding is gedaan, komt de 

Inkoopovereenkomst tot stand hetzij door 

schriftelijke aanvaarding van de opdracht 

door de Opdrachtnemer binnen veertien 

kalenderdagen na dagtekening van de 

Inkoopovereenkomst, hetzij de zaken c.q. 

goederen binnen deze termijn 

overeenkomstig de Inkoopovereenkomst 

worden geleverd. De Deelovereenkomst 

komt alsdan tot stand op het moment van 

de ontvangst van de schriftelijke 

aanvaarding of op het moment van 

acceptatie van de levering. 

 

3.4  De Inkoopovereenkomst komt tot stand 

telkens op het moment dat de schriftelijke 

opdracht voor een (deel-)levering, binnen 

het kader van de  raamovereenkomst, door 

MYSS  wordt verzonden. 

3.5  Indien bij de uitvoering van de 

Inkoopovereenkomst gebruik wordt 

gemaakt van  door MYSS  ter beschikking 

gestelde of door haar goedgekeurde 

tekeningen, modellen, specificaties, 

instructies, keuringsvoorschriften en  

dergelijke, maken deze deel uit van de 

Inkoopovereenkomst. 

 

 

 

4. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

 

4.1  Indien gedurende de looptijd van de 

Inkoopovereenkomst door wijzigingen in 

de bestemming, door uitbreiding of 

sluiting van een gedeelte van het object of 

door enige andere oorzaak, de 

werkzaamheden naar de mening van 

MYSS  dienen te wijzigen, zal een daaruit 

voortkomende wijziging van de 

overeenkomst uitsluitend schriftelijk 

kunnen geschieden door middel van een 

door MYSS  en Opdrachtnemer getekende 

wijzigingsclausule. Verrekening van de als 

gevolg hiervan meer of minder gewerkte 

uren zal geschieden door aanpassing van 

de overeengekomen prijs. 

4.2  Een wijziging, welke een verhoging van de 

kosten ten gevolge kan hebben, zal 

nimmer terugwerkende kracht hebben. 

 

 

5. ONDERAANNEMING 

 

5.1  Het is de Opdrachtnemer toegestaan voor 

de uitvoering van de werkzaamheden en 

voor de uitvoering van de 

Inkoopovereenkomst direct of indirect 

andere partijen in te schakelen, mits hij 

daarvoor de uitdrukkelijke voorafgaande 

schriftelijke toestemming van MYSS  heeft 

verkregen. Aan deze toestemming kunnen 

door de Opdrachtnemer geen 

voorwaarden worden verbonden. 

5.2  De inschakeling van een derde voor de 

uitvoering van de werkzaamheden laat 

onverlet de volledige en zelfstandige 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer 

voor de juiste en tijdige nakoming van de 

Overeenkomsten. De Opdrachtnemer is 

gehouden MYSS  schadeloos te stellen 

voor alle eventuele schade welke direct of 

indirect door hem, zijn 

Onderopdrachtnemer(s) of door derden 

waarvoor hij aansprakelijk is wordt 

toegebracht. 

 

 

6. TIJDELIJK VERVANGENDE 

WERKZAAMHEDEN 

 

6.1  MYSS  heeft de bevoegdheid aan de 

Opdrachtnemer, of aan diens 

vertegenwoordigers op het object, in 

afwijking van de Inkoopovereenkomst 

schriftelijk tijdelijk, voor een korte duur, 

vervangende werkzaamheden op te 

dragen indien onvoorziene 

omstandigheden dit naar het oordeel van 

MYSS  noodzakelijk maken. Terzake van 

een hier bedoelde opdracht zal de 

Opdrachtnemer geen aanvullende 

financiële aanspraken kunnen doen gelden. 

6.2  Indien een wijziging als bedoeld in het 

eerste lid van permanente en/of structurele 

aard blijkt en een aanzienlijke verlichting 

c.q. verzwaring van de werkzaamheden 

met zich meebrengt, althans de reguliere 

dagelijkse- en periodieke werkzaamheden 

niet langer gewaarborgd kunnen worden, 

zal de Opdrachtnemer een verzoek tot een 
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schriftelijke overeenkomstwijziging 

indienen als bedoeld in artikel 4. 

 

 

7. PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN 

 

7.1 De prijs en prijscondities voor de 

overeengekomen werkzaamheden worden 

in de Inkoopovereenkomst afzonderlijk 

genoemd. De vermelde prijzen zijn, tenzij 

in de Inkoopovereenkomst uitdrukkelijk 

anders vermeldt, exclusief BTW doch 

inclusief alle bijkomende kosten, 

waaronder eventuele kosten voor inzet 

hulpmiddelen. De prijzen worden vermeld 

in Euro’s. 

7.2  Tenzij de Opdrachtnemer uitdrukkelijk 

heeft medegedeeld dat bepaalde te 

verwachten verhogingen door hem niet 

zullen worden doorberekend, zal, indien na 

het verstrijken van de sluitingsdatum van 

een inschrijving een wijziging plaatsvindt in 

de loonkosten van het personeel, in het 

bedrijf van de Opdrachtnemer als gevolg 

van een wijziging op de werkzaamheden 

betrekking hebbende CA.O. dan wel als 

gevolg van wetten, besluiten, 

beschikkingen van overheidswege van een 

dwingend karakter, op verzoek van de 

Opdrachtnemer aanpassing van de 

tarieven in overleg plaats kunnen vinden 

op voet van dit artikel bepaalde. 

7.3  Gedurende het eerste loopjaar van de 

Inkoopovereenkomst zullen geen 

prijswijzigingen naar aanleiding van 

wijzigingen in de loon- en/of 

materiaalkosten kunnen plaatsvinden. Een 

prijsherziening kan ten hoogste eenmaal 

per kalenderjaar plaatsvinden, te weten 

per 1 januari en uitsluitend met betrekking 

tot doorberekening van de 

loonkostenstijgingen voor zover deze niet 

door overheidsvoorschriften, noch door 

het bedrijfsleven met de overheid 

gemaakte afspraken, dan wel anderszins 

wordt verhinderd. 

7.4  Twee maanden voor afloop van het 

kalenderjaar zal de Opdrachtnemer - 

indien daar aanleiding toe is - een herzien 

prijsvoorstel aan MYSS  doen. Vervolgens 

zullen MYSS  en de Opdrachtnemer hiertoe 

overleg voeren met betrekking tot de voor 

het volgend kalenderjaar geldende prijzen. 

 

 

8. BETALING 

 

8.1 Facturering geschiedt maandelijks en wel 

binnen 1 maand na oplevering van de 

werkzaamheden bij eenmalige opdrachten, 

bij langdurige opdrachten binnen 1 maand 

na afloop van de betreffende maand, dan 

wel bij het leveren van Producten 1 maand 

na aflevering. Indien niet tijdig wordt 

gefactureerd bedingt MYSS  ten behoeve 

van haarzelf een niet verrekenbare korting 

van de factuurwaarde van 3% per week. 

8.2 Een factuur dient te worden vergezeld van 

een gespecificeerde opgave van het aantal 

daadwerkelijk ingezette gewerkte uren in 

de vorm van een manuren registratie en/of 

een opgave van de benutte producten, 

halffabricaten e.d. De gewerkte uren - 

waarvan de opgave zal zijn gebaseerd op 

een actuele objectieve vorm van 

urenverantwoording - dienen een directe 

relatie te hebben met de verloning van het 

betrokken personeel. 

8.3  Betaling van door MYSS  akkoord 

bevonden facturen zal plaatsvinden binnen 

dertig dagen nadat de factuur bij MYSS  is 

ontvangen, behoudens het bepaalde in 

artikel  11. 

8.4  Betaling door MYSS  houdt op geen enkele 

wijze afstand van rechten in. 

 

 

9. PERSONEEL 

 

9.1  De Opdrachtnemer zal voor de uitvoering 

van de werkzaamheden slechts 

betrouwbaar en bekwaam personeel 

inzetten, waarmee een 

arbeidsovereenkomst is gesloten en 

waarvan op een daartoe gedaan schriftelijk 

verzoek van MYSS  een Verklaring omtrent 

gedrag zal worden overgelegd. 

 9.2  De Opdrachtnemer zal op schriftelijk 

verzoek van MYSS  naam, voornaam, 

geboortedatum, huisadres en woonplaats 

van elke te werk te stellen medewerk(st)er, 

schriftelijk aan MYSS  bekend maken 

alvorens deze medewerk(st)er wordt 

ingezet. Elke mutatie in het te werk 

gestelde personeel zal onmiddellijk en 

voordat dit personeel wordt ingezet 

schriftelijk aan MYSS  worden gemeld. 

9.3  Desgevraagd zal de Opdrachtnemer zijn 

personeel een door MYSS  of haar 

opdrachtgever beschikbaar gesteld of 

goedgekeurd legitimatiebewijs, dat mede 

van een foto en handtekening van de 

betrokken medewerk(st)er is voorzien, 

verstrekken. Het personeel zal zich sowieso 

te allen tijde kunnen legitimeren met een 

geldig identiteitsbewijs. MYSS  of haar 

Opdrachtgever zal een legitimatiebewijs 

eerst verstrekken nadat de medewerk(st)er 

van Opdrachtnemer een wettelijk geldig 

legitimatiebewijs heeft getoond. De 

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het 

legitimatiebewijs daadwerkelijk op het 

object wordt gebruikt op de door MYSS  

aan Opdrachtgever voorgeschreven wijze. 

9.4  De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat 

het door hem te werk gestelde personeel, 

hieronder zijn medewerkers van door de 

Opdrachtnemer ingeschakelde 

Onderopdrachtnemer(s) inbegrepen, zich 

strikt gedragen volgens de regels als door 

MYSS  of haar Opdrachtgever op het 

object gesteld. Van deze regels kan de 

ondertekening van een door MYSS  

opgestelde geheimhoudings-verklaring 

deel uitmaken. 

9.5 Indien daartoe naar het oordeel van MYSS  

of haar Opdrachtgever aanleiding bestaat, 

kan MYSS  verwijdering en vervanging van 

het door de Opdrachtnemer te werk 

gestelde personeel eisen. De 

Opdrachtnemer zal, zonder dat daarvoor 

extra kosten in rekening worden gebracht, 

terstond aan een dergelijk verzoek gehoor 

geven. De Opdrachtnemer zal er voor zorg 

dragen dat dit de voortgang van de 

werkzaamheden niet in gevaar zal 

brengen.  

9.6  MYSS  en/of haar Opdrachtgever enerzijds 

en het personeel van Opdrachtnemer 

anderzijds bestaat uitdrukkelijk geen 

arbeidsovereenkomst. Alle verplichtingen 

en lasten jegens het onder de 

verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer 

vallend personeel of door hem 

ingeschakelde derden en 

Onderopdrachtnemers  zijn voor rekening 

en risico van de Opdrachtnemer. MYSS en 

haar Opdrachtgever zijn in geen enkel 

opzicht gebonden aan (arbeids-) 

overeenkomsten die de Opdrachtnemer is 

aangegaan met voor hem werkzaam 

personeel en/of door hem ingeschakelde 

derden (Onderopdrachtnemer(s)), zodat 

wijzigingen in het werkvolume voor MYSS  

en haar Opdrachtgever geen nadelige 

gevolgen zullen hebben. 

9.7 Opdrachtnemer draagt zorg voor een 

correcte aangifte en afdracht van 

eventueel door haar verschuldigde 

belastingen en premies. Opdrachtnemer 

vrijwaart MYSS  en Opdrachtgever en zal 

deze volledig schadeloos stellen voor alle 

vorderingen van de fiscale en/of sociale 

verzekeringsautoriteiten ter zake van 

belastingen, sociale verzekeringspremies 

en opgelegde boetes en interest in verband 

met of voortvloeiende uit het standpunt 

van genoemde autoriteiten dat, anders dan 

de uitdrukkelijke intentie van Partijen de 

medewerker van Opdrachtnemer in dienst 

is van MYSS  of Opdrachtgever.  

9.8 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat 

het ingeschakelde / tewerkgestelde 

personeel en eventuele 

Onderopdrachtnemers, de 

werkzaamheden op een zo veilige, 

klimaatbewuste, hygiënisch en 

verantwoord mogelijke wijze verricht. Het 

personeel zal zich als een goed 

personeelslid gedragen.  

9.9  Mocht op grond van een voor 
Opdrachtnemer geldende CAO-bepaling een 
medewerker van Opdrachtgever van 
werkgever wisselen, dan is MYSS  op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of 
claims dientengevolge. Opdrachtnemer 
vrijwaart MYSS  voor alle aanspraken van 
derden, waaronder die van medewerker.  

 

 

10. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER 

 

10.1 De Opdrachtnemer ziet erop toe dat de 

werkzaamheden ongestoord voortgang 

vinden en is verantwoordelijk voor een 

juiste en volledige uitvoering. 

10.2 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat 

de voortgang niet door ziekte, vakantie of 

andere absentie van voor hem werkzaam 

personeel, of anderszins wordt 

onderbroken; zij neemt in voorkomende 

gevallen direct de nodige maatregelen tot 

het (doen) treffen van de vereiste 

voorzieningen, de inzet van vervangend 

personeel daaronder begrepen. Zodra de 

Opdrachtnemer weet of behoort te weten 

dat de werkzaamheden niet, niet tijdig, of 
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niet naar behoren kunnen worden 

uitgevoerd, geeft zij hiervan onmiddellijk 

schriftelijk bericht aan MYSS  onder 

vermelding van de omstandigheden die de 

aanleiding van deze tekortkoming vormen. 

Indien deze maatregelen om welke reden 

dan ook niet tot het door MYSS  gewenste 

resultaat leiden, behoudt MYSS  zich te 

allen tijde het recht voor - dit voor rekening 

en risico van de Opdrachtnemer - zodanige 

maatregelen te treffen als zij noodzakelijk, 

dan wel wenselijk acht om een 

verantwoorde voortgang van de 

werkzaamheden te waarborgen.  

10.3 De uitvoering van de werkzaamheden 

dient zodanig te geschieden dat de 

bedrijfsvoering van de Opdrachtgever zo 

min mogelijk wordt gestoord.  

10.3 De Opdrachtnemer verplicht zich tot 
geheimhouding van al hetgeen hem door 
de uitvoering van deze Overeenkomst over 
de bedrijfsvoering van MYSS  en zijn 
opdrachtgever blijkt en draagt ervoor zorg 
dat ook zijn personeel zich naar deze 
verplichting zal gedragen. 

10.4 De Opdrachtnemer zal, voor zoveel als 
mogelijk, kosteloos gebruik mogen maken 
van gas, elektriciteit, water en kleed- en 
materiaalruimten voor zover deze voor de 
uitvoering noodzakelijk en in het gebouw 
beschikbaar zijn. De Opdrachtnemer zal 
daarbij toezien op een zuinig gebruik van 
de genoemde hulpmiddelen en op alle bij 
het gebruik daarvan in acht te nemen 
veiligheidsmaatregelen, in het bijzonder 
waar het betreft elektrisch aangedreven 
apparaten. De Opdrachtnemer ziet in het 
bijzonder op toe op het doven van de 
lichten in het object, nadat de 
overeengekomen werkzaamheden zijn 
beëindigd.  

10.5 De Opdrachtnemer is verplicht bij de 
uitvoering van de overeengekomen 
werkzaamheden voldoende middelen, 
gereedschappen, machines en dergelijke 
van goede kwaliteit te gebruiken die 
tevens voldoen aan de bij of krachtens de 
wet gestelde eisen.  

10.6 De Opdrachtnemer is verplicht bij de 
uitvoering van de werkzaamheden gebruik 
te maken van die middelen en die 
verpakkingen en die machines die het 
milieu het minste belasten. Richtlijnen 
hiervoor kunnen worden opgenomen in 
een aanhangsel behorende bij dit artikel. 
Dit aanhangsel zal voortdurend worden 
bijgesteld aan de hand van de laatstelijk 
erkende normen op bovengenoemd 
gebied. Na iedere aanpassing van dit 
aanhangsel zal een exemplaar aan de 
Opdrachtnemer worden aangeboden.  

 

 

11. KWALITEITSBEWAKING EN 

RAPPORTAGE 

 

11.1 MYSS  of haar Opdrachtgever kan, indien 

overeengekomen, door middel van een 

generale inspectie tenminste éénmaal per 

maand controleren of de Opdrachtnemer 

de in de Inkoopovereenkomst omschreven 

werkzaamheden deugdelijk heeft 

uitgevoerd. Deze inspectie zal worden 

verricht op basis van een vooraf 

overeengekomen erkende vorm van 

kwaliteitsmeetsysteem. Een generale 

inspectie wordt niet tevoren aan de 

Opdrachtnemer aangekondigd; niettemin 

kan de functionaris van MYSS  of haar 

Opdrachtgever die een generale inspectie 

houdt, de Opdrachtnemer minimaal 4 uur 

voor aanvang van de inspectie 

waarschuwen, zodat deze desgewenst de 

inspectie kan bijwonen. 

11.2  Naar aanleiding van de bevindingen bij de 

generale inspectie stelt MYSS  een 

beoordelingsrapport op. Ongeacht een 

reeds gehouden inspectie als bedoeld in lid 

1, kan een daartoe bevoegde functionaris 

van MYSS  te allen tijde zelfstandig een 

dergelijke inspectie houden, waarbij zowel 

een functionaris van MYSS  en/of haar 

Opdrachtgever alsmede een 

vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer 

aanwezig kunnen zijn. Van zijn 

bevindingen inzake de kwaliteit van de 

door de Opdrachtnemer geleverde 

prestaties wordt op gelijke wijze een 

beoordelingsrapport opgemaakt. De 

inhoud van een beoordelingsrapport staat 

vast als het beoordelingsrapport is 

opgemaakt en ondertekend door een 

daartoe gekwalificeerd functionaris van 

MYSS , nadat de Opdrachtnemer in de 

gelegenheid is gesteld te reageren op de 

inhoud van het rapport. 

11.3  Indien uit een beoordelingsrapport blijkt 

dat de waardering lager is dan de 

kwalificatie: Voldoende, zal MYSS of haar 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een 

termijn stellen waarbinnen de klachten 

dienen te worden opgeheven en 

waarbinnen de Opdrachtnemer alsnog 

zorg dient te dragen voor een deugdelijke 

verrichting van de in de 

Inkoopovereenkomst omschreven 

werkzaamheden. Indien een dergelijke 

termijn niet gesteld wordt, zal de 

Opdrachtnemer in ieder geval binnen een 

week na ontvangst van dit rapport alsnog 

zorg dragen voor een deugdelijke 

verrichting van de in de 

Inkoopovereenkomst omschreven 

werkzaamheden of diensten. Dan wordt 

door MYSS  het definitieve rapport 

vastgesteld, dat bindend is, ook zonder de 

handtekening van de Opdrachtnemer. 

11.4  Indien uit het definitieve 

beoordelingsrapport blijkt dat de 

overeengekomen werkzaamheden van de 

Opdrachtnemer lager zijn gewaardeerd 

dan de vooraf overeengekomen 

kwalificatie: Voldoende, is MYSS  bevoegd, 

na bevestiging MYSS , een korting op de 

betreffende of op een volgende te betalen 

maandelijkse termijn ter zake van de 

overeengekomen werkzaamheden toe te 

passen tot een percentage van: 15%; 30% 

of 60% bij vooraf overeengekomen 

meetpunten, welke als niet voldoende, 

matig of slecht worden beschouwd. MYSS  

is bevoegd om in dat kader een 

verrekening toe te passen. 

11.5  MYSS  zal deze vermindering in ieder geval 

bevestigen indien de inhoud van het 

beoordelingsrapport vaststaat. 

11.6  Indien het niet mogelijk is de korting op de 

aanneemsom toe te passen op de met 

betrekking tot of een volgende 

maandelijkse termijn dan zal de 

Opdrachtnemer het met de korting 

gepaard gaande bedrag, binnen 45 dagen 

na ontvangst van de bevestiging van MYSS  

aan de Opdrachtgever betalen. Indien de 

Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet 

in zijn verplichting tot betaling, is hij 

zonder ingebrekestelling in verzuim en is 

hij de wettelijke handelsrente verschuldigd 

over het achterstallig bedrag over de tijd 

dat het verzuim voortduurt.  

 

  

12.  AANSPRAKELIJKHEID 

 

12.1  De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor 

alle schade die tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst door zijn personeel en/of 

door zaken die hij onder zijn toezicht heeft 

en/of door zijn Onderopdrachtnemer(s) 

aan de Opdrachtgever en/of aan derden 

wordt toegebracht, schade als gevolg van 

het niet of niet naar behoren uitvoeren van 

de overeengekomen werkzaamheden 

daaronder begrepen. 

12.2  De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor 

die schades die MYSS  of haar 

Opdrachtgever en/of derden lijden ten 

gevolge van ieder onrechtmatig gebruik of 

verlies van sleutels welke hij van de 

Opdrachtgever heeft ontvangen. 

12.3 De Opdrachtnemer zal MYSS  en haar 

Opdrachtgever volledig tegen aanspraken 

van derden ter zake van schade vrijwaren. 

12.4 De Opdrachtnemer zal voor een en naar 

het oordeel van MYSS  adequate 

verzekering van zijn aansprakelijkheden 

zorg dragen. Desverlangd verschaft de 

Opdrachtnemer MYSS  inzage in de 

verzekeringspolis en in de bewijsstukken 

met betrekking tot de betaling van de 

verschuldigde premies. Op verzoek van 

Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer 

MYSS  als medeverzekerde en/of als 

begunstigde in de polis doen opnemen. 

12.5  MYSS  en haar Opdrachtgever zijn niet 

aansprakelijk voor de schade aan of verlies 

van machines, gereedschappen en 

materialen van de Opdrachtnemer en de 

onder zijn verantwoording werkende 

Onderopdrachtnemer(s) of hun personeel, 

indien aan de Opdrachtnemer een af te 

sluiten werkruimte ter beschikking is 

gesteld of in staat wordt gesteld op eigen 

kosten zelf een werkruimte op de 

werklocatie te installeren. 

12.6  In de te sluiten verzekering dient een eigen 

risico en een zogenaamde 

"opzichtclausule" te zijn afgesloten. 

Behoudens andersluidende bepaling in de 

Overeenkomsten dient de minimale 

dekking van de verzekering € 1.000.000,00 

per gebeurtenis te zijn. 

 

 

13. OVERMACHT (NIET-TOEREKENBARE 

TEKORTKOMING). 

 

13.1  Voor zover een tekortkoming in de 

nakoming van een verplichting de 

Opdrachtnemer niet kan worden 

toegerekend, komt hij niet in verzuim en is 

hij niet tot schadevergoeding verplicht, 
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mits hij MYSS  onverwijld en in ieder geval 

binnen de voor nakoming van de 

verplichting overeengekomen termijn de 

tekortkoming en de oorzaak daarvan 

schriftelijk, onder overlegging van de 

nodige bewijsstukken, heeft meegedeeld. 

13.2 Maakt de Opdrachtnemer bij de uitvoering 

van de werkzaamheden gebruik van de 

hulp van derden (zoals 

Onderopdrachtnemer(s) en 

toeleveranciers), dan is hij voor hun 

gedragingen en hun fouten jegens MYSS  

en haar Opdrachtgever aansprakelijk. 

 

 

14. OVEREENKOMST 

 

14.1  Behoudens uitdrukkelijk andersluidende 

bepaling in de Overeenkomsten, worden 

de Overeenkomsten aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 

14.2 Opzegging van de Overeenkomsten welke 

voor onbepaalde tijd is gesloten, is voor 

beide partijen op elk moment mogelijk, 

mits met inachtneming van een 

opzegtermijn van drie maanden (wanneer 

er geen opzegtermijn in de 

Overeenkomsten genoemd staat). 

14.3 Opzegging van de Overeenkomsten welke 

voor bepaalde tijd is gesloten, is voor beide 

partijen mogelijk tegen het einde van de 

bepaalde tijd en met inachtneming van een 

opzegtermijn van drie maanden (wanneer 

er geen opzegtermijn in de 

Overeenkomsten genoemd staat). Bij 

gebreke van tijdige opzegging van de 

Overeenkomsten, welke voor bepaalde tijd 

is gesloten, wordt de overeenkomst, tenzij 

in de Overeenkomsten anders wordt 

vermeld, geacht voor onbepaalde tijd te 

worden gecontinueerd. 

 14.4  Indien het gebouw naar de mening van 

MYSS  of haar Opdrachtgever geheel of 

voor een belangrijk gedeelte op korte 

termijn moet worden ontruimd, kunnen de 

Overeenkomsten tussentijds, met 

inachtneming van een kortere 

opzegtermijn dan drie maanden, worden 

opgezegd. 

14.5  Opzegging geschiedt schriftelijk per 

aangetekende brief door MYSS , zij kan dit 

ook doen namens haar Opdrachtgever. 

 

 

15.  ONTBINDING 

 

15.1  Onverminderd alle andere rechten of 

vorderingen tot ontbinding is MYSS  

bevoegd de Overeenkomsten door een 

schriftelijke verklaring geheel of 

gedeeltelijk terstond  te ontbinden zonder 

de overeengekomen opzegtermijn te 

hanteren, indien: 

a.  De Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit 

de overeenkomst niet, niet tijdig of niet 

naar behoren nakomt, waarvan in ieder 

geval sprake is indien de Opdrachtnemer, 

na daartoe in de gelegenheid te zijn 

gesteld, een vastgestelde tekortkoming 

niet tijdig hersteld dan wel indien uit een 

beoordelingsrapport blijkt dat de 

overeengekomen werkzaamheden van de 

Opdrachtnemer zijn gewaardeerd met de 

kwalificatie: Slecht; 

b.  Door of vanwege de Opdrachtnemer, zijn 

vertegenwoordiger of onder hem werkend 

personeel enig voordeel, in welke vorm dan 

ook, is toegezegd, aangeboden of 

verschaft aan personeel van MYSS  of haar 

Opdrachtgever; 

c.  MYSS  de opdracht bij haar Opdrachtgever 

verliest, om welke reden dan ook. 

d.  De Opdrachtnemer in staat van 

faillissement is verklaard of door hem 

surseance van betaling is aangevraagd. 

e.  De Opdrachtnemer de opdracht heeft 

verkocht op basis van een activa en/of 

passiva-transactie aan een derde partij, 

tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming is verstrekt. 

Schriftelijke toestemming zal uitsluitend 

plaatsvinden, nadat het management van 

MYSS  hierover persoonlijk is geïnformeerd 

binnen 1 week vóór of 1 week na de 

transactie door de nieuwe eigenaar van de 

opdracht. 

f.   De Opdrachtgever in staat van 

faillissement is verklaard, of door hem 

surseance van betaling is aangevraagd. 

15.2  In geval van ontbinding als in lid 1 bedoeld, 

zal hetgeen aan de Opdrachtnemer 

onverschuldigd is betaald, vermeerderd 

met de wettelijke handelsrente van het 

onverschuldigd betaalde bedrag, berekend 

vanaf de dag waarop dit bedrag is betaald, 

door deze aan MYSS  moeten worden 

terugbetaald. 

15.3  Onverminderd het gestelde in lid 1 is MYSS  

bevoegd de Overeenkomsten met 

onmiddellijke ingang op te schorten of te 

ontbinden. In dat geval is hij verplicht de 

werkelijke schade, die de Opdrachtnemer 

daardoor lijdt, gemaximeerd tot drie te 

factureren maandtermijnen, te vergoeden. 

15.4  Eventuele kosten die voorvloeien uit een 

(her-) aanbesteding van de opdracht zijn 

voor rekening van de Opdrachtnemer, en in 

het geval van een activa en/of passiva-

transactie voor rekening voor de nieuwe 

eigenaar van de opdracht. 

  

 

16.   WET KETENAANSPRAKELIJKHEID  

 

16.1  Indien en voor zover de Wet 

Ketenaansprakelijkheid van toepassing is 

op (een deel van) de overeenkomst, is 

MYSS  gerechtigd het loonbelasting- en 

premiebestanddeel  van elke factuur 

rechtstreeks op een erkende G-rekening te 

storten dan wel rechtstreeks aan de 

Ontvanger der Belastingen c.q. de 

Uitvoeringsinstelling over te maken onder 

vermelding van het door de 

Opdrachtnemer op te geven kenmerk. 

16.2  De Opdrachtnemer zal op verzoek van 

MYSS  onverwijld de gegevens 

verstrekken, welke nodig zijn voor het 

storten op de G-rekening en/of het voeren 

van de aan de overeenkomst ingevolge de 

Wet Ketenaansprakelijkheid 

voorgeschreven administratie van de 

werkzaamheden. De Opdrachtnemer 

vrijwaart MYSS  en haar Opdrachtgever 

voor alle aanspraken die door de ontvanger 

der belastingen c.q. de 

uitvoeringsinstelling ter zake zullen 

worden gemaakt. 

 

 

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE 

LEVERING VAN ZAKEN C.Q. GOEDEREN, 

NADER TE NOEMEN "GOEDEREN". 

 

Voor zover toepasselijk zijn de bepalingen van 

artikel 1 tot en met artikel 16, 24 en 25 van 

deze Algemene Inkoopvoorwaarden van 

overeenkomstige toepassing op de 

Overeenkomst met betrekking tot levering van 

goederen, tenzij in de hiernavolgende daarvan 

uitdrukkelijk is afgeweken. 

 

 

17.  ORDERS 

 

17.1  Orders zijn voor MYSS  slechts bindend 

voor zover zij door MYSS  schriftelijk zijn 

verstrekt of bevestigd. 

17.2 MYSS  is gerechtigd een order in te trekken 

die door Opdrachtnemer niet binnen zeven 

dagen na de datum van de order is 

aanvaard door ondertekening en 

terugzending van het door MYSS  ter 

beschikking gestelde orderformulier, dan 

wel, indien geen orderformulier ter 

beschikking is gesteld, anderszins 

schriftelijk is aanvaard. 

 

 

18. PRIJS EN BTW 

 

18.1  Alle prijzen zijn vast en gelden - tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen – 

franco ingeklaard plaats van levering en 

inclusief een deugdelijke verpakking. 

18.2  Partijen zijn over en weer verplicht aan 

elkaar hun correcte BTW 

registratienummer te verstrekken, 

alsmede terstond schriftelijk mededeling 

te doen van enige wijziging daarvan. 

 

 

19.  LEVERINGSTERMIJN(EN) 

 

19.1  Opdrachtgever is verplicht de 

overeengekomen leveringstermijn strikt 

aan te houden. 

19.2  Onverminderd het bepaalde in het vorige 

lid is Opdrachtnemer verplicht elke 

vertraging of verwachte vertraging in de 

uitvoering van de Inkoopovereenkomst 

direct aan MYSS  mede te delen. 

 

 

20. EIGENDOM / RISICO 

 

20.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, 

gaat de eigendom en het risico van de 

goederen over op MYSS  zodra de 

goederen door of namens MYSS  en/of 

haar Opdrachtgever in ontvangst zijn 

genomen. Ingeval van reclame door MYSS  

berust het risico voor de  betreffende 

goederen wederom bij de Verkoper vanaf 

de datum van de desbetreffende 

mededeling aan Opdrachtnemer. 



 

6 

 

20.2  De Opdrachtnemer dient voor zijn eigen 

rekening zorg te dragen voor een 

deugdelijke en volledige verzekering voor 

transportschade. 

 

21.  BESCHEIDEN 

 

21.1  De rechten van bescheiden zoals: 

handboeken, manuals en dergelijke blijven 

eigendom van MYSS . De Opdrachtnemer 

of diens Onderopdrachtnemer verplicht 

zich nimmer naar buiten te treden met de 

door MYSS  ontwikkelde systematiek en 

bescheiden. 

 

 

22  GEHEIMHOUDING 

 

22.1  Zowel tijdens als na het eindigen van de 

Overeenkomsten bestaat de verplichting tot 

volstrekte geheimhouding over alle interne 

geschillen tussen MYSS  en Opdrachtnemer en 

over alle commerciële afspraken, zoals prijzen, 

kortingen, en anderen condities, op straffe van 

€ 5.000,- per geval. Voorgaande behoudens in 

het geval er sprake is van een wettelijke 

verplichting tot het geven van die informatie 

die onder dit artikel valt. 

22.2 Overtreding van dit beding zal gedurende de 

Overeenkomsten worden beschouwd als een 

dringende reden voor een direct en  eenzijdig 

beëindigen van de Overeenkomsten. Een en 

ander onverminderd het recht van MYSS  tot 

het vorderen van volledige schadeloosstelling, 

waaronder omzetderving, relatieschade etc. Bij 

overtreding van het geheimhoudingsbeding na 

het eindigen van de dienstbetrekking kan 

MYSS  gebruik maken van zijn rechten 

volledige schadeloosstelling te vorderen. 

 

 

23.  NON-CONCURRENTIEBEDING 

 

23.1 Het is voor de opdrachtnemer, of dit nu de 

Opdrachtnemer zelf of een door hem 

ingeschakelde Onderopdrachtnemer of derde 

is, verboden om tijdens en binnen één jaar na 

beëindiging van een Inkoopovereenkomst, een 

mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst 

aan te gaan, tegen betaling of om niet, met de 

Opdrachtgever van MYSS  Dit op straffe van € 

10.000,- te betalen door de opdrachtnemer aan 

MYSS  per gebeurtenis en € 1.000,- voor elke 

dag dat de overeenkomst tussen de 

opdrachtnemer en Opdrachtgever van MYSS  

voortduurt. 

 

24  DEPONERING 

 

24.1  Deze Algemene Leveringsvoorwaarden 

van MYSS, Stationsplein-NO 330, 1117 CK 

Schiphol, zijn in werking getreden op de 

dag van deponering bij de Kamer van 

Koophandel. 

 

 

25  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

 

25.1  Op de Raamovereenkomst tussen Partijen 

en op alle Inkoopovereenkomsten die 

daaruit voortvloeien is uitsluitend het 

Nederlands Recht van toepassing. De 

toepasselijkheid van het Weens 

Koopverdrag is op alle door Partijen 

overeengekomen en nog overeen te 

komen overeenkomsten uitgesloten. 

25.2  In het geval de Rechtbank bevoegd is zal het 

geschil worden voorgelegd aan de 

Rechtbank Amsterdam. 

 

 


