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Algemene inkoopvoorwaarden voor de verwerving van speeltoestellen en 
straatmeubilair 
 
Artikel 1 Definities  
 
In de overeenkomst en in deze Inkoopvoorwaarden worden de volgende begrippen en 
uitdrukkingen gedefinieerd als daarachter vermeld:  
 
1.1 AIV: deze algemene voorwaarden  
 
1.2 LOS: LOS is dé branchevereniging voor speeltuinen, kindervakantieorganisaties en stads- 
en kinderboerderijen, gevestigd te Utrecht 
 
1.3 Fondspartners: fondsenwervende organisaties waarmee LOS samenwerkt  
 
1.4 Opdrachtgever: LOS en/of haar leden en andere organisaties die met subsidie van één of 
meer fondspartners als opdrachtgever aan de hierna te noemen opdrachtnemer een 
opdracht tot een hier- na te noemen opdracht hebben gegeven  
 
1.5 Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever  
 
1.6 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer  
 
1.7 Overeenkomst: de tussen partijen schriftelijke aangegane overeenkomst, waarin de 
opdracht wordt gespecificeerd en bijzondere bepalingen en voorwaarden zijn opgenomen  
 
1.8 Opdracht: de te leveren opdracht en installatie/montage daarvan indien en voor zover 
overeengekomen, inclusief de logboeken  
 
1.9 Zaken: de te leveren roerende zaken  
 
1.10 Aflevering/oplevering: bezitsverschaffing van de opdracht  
 
1.11 Inspectie: het al dan niet tussentijds onderzoeken en beoordelen van de opdracht op 
deugdelijkheid en bruikbaarheid zoals in de overeenkomst omschreven  
 
1.12 Keuringscertificaat: het document waaruit blijkt, dat door de bevoegde instanties de 
opdracht voldoet aan de wettelijke eisen en normen  



 
 
 

 
1.13 Speeltoestel: 11.76 (speeltoestel) en 11.77 (ondergrond) (indien die ondergrond  
door de opdrachtnemer is geleverd en geplaatst), die bestemd is voor vermaak of 
ontspanning, waarbij uitsluitend van zwaartekracht of fysieke kracht van de mens wordt 
gebruik gemaakt. 
 
1.14 Straatmeubilair: al die voorzieningen, die ten doel hebben de speelgelegenheid zo goed 
mogelijk te laten functioneren, maar die niet een rechtstreekse speelfunctie hebben en/of de 
ondergrond daarvoor. 
 
 
Artikel 2 Algemeen  
 
2.1 De AIV maken een integrerend deel uit van de overeenkomst. 
 
2.2 Voor zover de overeenkomst bepalingen zou bevatten die in strijd zijn met de AIV, 
prevaleren die boven die van de AIV, zulks met dien verstande dat nimmer ten nadele van 
de opdrachtgever van de AIV kan worden afgeweken; indien dat het geval mocht blijken te 
zijn, prevaleren de bepalingen van de AIV. 
 
2.3 Tegenstrijdigheden in de overeenkomst en de bij de overeenkomst behorende 
documenten zoals tekeningen, modellen en specificaties, die Opdrachtnemer ontdekt of 
behoort te ontdekken, zullen door hem onverwijld ter kennis worden gebracht van 
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij de gevolgen van deze tegenstrijdigheden 
aangeven en de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeen- komst, voor 
zover noodzakelijk, opschorten totdat Opdrachtgever ter zake heeft beslist.  
 
 
Artikel 3 Doelstelling van de overeenkomst  
 
De doelstelling van de overeenkomst is:  
 
a. dat zeker wordt gesteld dat de opdracht voldoen aan de algemene wettelijke eisen van 
veiligheid en kwaliteit alsmede de verschillende wettelijke vereisten voor speeltoestellen en 
ondergrond, waaronder de WAS. 
 
b. dat voorwaarden worden gesteld, waaronder de opdracht plaatsvindt 
 
 
Artikel 4 Wijzigingen  
 
4.1 Afwijkingen van de AIV en wijzigingen van de overeenkomst dienen -onverminderd het 
bepaalde in artikel 2.2 van de AIV - schriftelijk te zijn overeengekomen op straffe van 
nietigheid. Mondelinge toezeggingen krijgen eerst werking na schriftelijke in- stemming van 
Opdrachtgever.  
 
4.2 Opdrachtgever is tijdens de duur van de overeenkomst te allen tijde bevoegd 
Opdrachtnemer schriftelijk opdracht te geven de omvang en/of de hoedanigheid van de 
opdracht te wijzigen. Opdrachtnemer is alsdan gehouden de betreffende wijzigingen door te 
voeren en is gebonden als waren die wijzigingen in de overeenkomst opgenomen.  
 



 
 
 

4.3 Indien een wijziging conform lid 2 van dit artikel naar het oordeel van Opdrachtnemer 
gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of levertijd zal hij, alvorens aan de  
wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk  
binnen acht dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. 
 
 
Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien 
de gevolgen voor prijs of levertijd onaanvaardbaar te achten zijn en hij zulks aannemelijk 
weet te maken. Deze ontbinding vindt plaats door een schriftelijke kennisgeving. Een 
ontbinding op grond van dit artikel geeft geen der partijen een recht op schadevergoeding.  
 
 
Artikel 5 Overdracht van verplichtingen  
 
5.1 Opdrachtnemer kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met 
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever overdragen. Aan deze toestemming kunnen 
nadere voorwaarden worden verbonden. Deze toestemming laten de verplichtingen van 
Opdrachtnemer, voortvloeiende uit de overeenkomst, onverlet.  
 
5.2 Bij overdracht van verplichtingen aan derden, zijn de bepalingen van de AIV van 
overeenkomstige toepassing op de betrokken derden.  
 
 
Artikel 6 Prijs en Prijsherziening  
 
6.1 De prijzen omvatten alle kosten van de opdracht, daarbij inbegrepen de kosten van af-
en/of oplevering franco aan huis. In de prijs is de omzetbelasting niet inbegrepen. Franco 
levering aan huis is niet van toepassing op het naleveren van niet garantie onderdelen, tenzij 
uitdrukkelijk overeengekomen.  
 
6.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen niet aan herziening onderhevig. Indien 
een mogelijkheid tot prijsherziening in de overeenkomst is voorzien, zullen op straffe van 
nietigheid de omstandigheden moeten zijn vermeld, waaronder prijsherziening plaatsvindt 
alsmede de indexering van de prijs per tijdseenheid.  
 
6.3.a. Opdrachtnemer garandeert, dat op de in rekening te brengen order prijzen exclusief 
montage/plaatsingskosten en BTW, conform onderstaand overzicht een verlaging is 
toegepast op prijs vermeld in de catalogus of prijslijst van Opdrachtnemer.  
 



 
 
 

Op orderniveau zal ten minste een variabele korting worden toegepast  
met als uitgangspunt het volgende overzicht:  
- Bij een order van € 1.000,-- tot € 4.999,-- geldt een korting van ten minste 5%  
- Bij een order van € 5.000,-- tot € 9.999,-- geldt een korting van ten minste 6%  
- Bij een order van € 10.000,-- tot € 14.999,-- geldt een korting van ten minste 7%  
- Bij een order van € 15.000,-- tot € 19.999,-- geldt een korting van ten minste 8%  
- Bij een order van € 20.000,-- tot € 29.999,-- geldt een korting van ten minste 9%  
- Bij een order van € 30.000,-- en meer geldt een korting van ten minste 10%  
 
 
Artikel 7 Facturering en Betaling  
 
7.1 Facturering zal plaatsvinden na aflevering/oplevering conform artikel 9 van de AIV of 
overeenkomstig het schriftelijk overeengekomen betalingsschema.  
 
7.2 Betaling, inclusief de omzetbelasting, zal plaatsvinden binnen 45 dagen na ontvangst van 
de factuur, mits de opdracht en de factuur zijn goedgekeurd. Betaling vindt plaats in de 
valuta, zoals vastgesteld in de overeenkomst. Afkeur van opdracht of factuur dient binnen 
veertien dagen schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.  
 
7.3 Betaling door Opdrachtgever kan worden opgeschort in geval de levering of de factuur 
zijn afgekeurd en dit conform artikel 7.2 tijdig is gemeld.  
 
7.4 Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, 
die Opdrachtnemer is verschuldigd aan Opdrachtgever mits hierover over- leg is geweest 
met Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer bij een eindafrekening van een overeenkomst 
een bedrag aan Opdrachtgever verschuldigd blijkt te zijn, is Opdrachtnemer binnen 45 dagen 
na het opmaken van de eindafrekening tot betaling gehouden.  
 
7.5 Betaling houdt geen erkenning van algehele nakoming van verplichtingen van 
Opdrachtnemer in.  
 
 
Artikel 8 Vooruitbetaling  
 
8.1 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal Opdrachtnemer, alvorens betaling 
plaatsvindt, zekerheid stellen ten bedrage van het voorschot vermeerderd met 10% daarvan 
in de vorm van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie, af- gegeven door 
een voor Opdrachtgever aanvaardbare bankinstelling.  
 
8.2 De bankgarantie zal onvoorwaardelijk zijn voor de looptijd van de overeenkomst en 
opeisbaar op de enkele mededeling van Opdrachtgever aan de bank, dat Opdracht- nemer in 
verzuim is.  
 



 
 
 

 
8.3 Opdrachtnemer zal zich van iedere actie onthouden, die de executie van de  
bankgarantie kan belemmeren of verhinderen.  
 
8.4 De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.  
 
 
Artikel 9 Levertijd  
 
9.1 Levertijden zijn onherroepelijk aan te houden. Bij niet nakoming daarvan is 
Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim.  
 
9.2 Onverlet latend de eventuele gevolgen ingevolge de overeenkomst of enige wettelijke 
bepaling dient Opdrachtnemer dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te 
melden aan Opdrachtgever.  
 
 
Artikel 10 Aflevering/oplevering 
 
10.1 Aflevering/oplevering vindt plaats op het in de overeenkomst gestelde adres en op het 
overeengekomen tijdstip.  
 
10.2 Opdrachtgever heeft het recht de aflevering/oplevering, na overleg met 
Opdrachtnemer, uit te stellen voor ten hoogste één maand. Indien Opdrachtgever 
Opdrachtnemer verzoekt de aflevering/oplevering uit te stellen, zal Opdrachtnemer de 
opdracht voor eigen risico en rekening deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar 
bestemd voor Opdrachtgever opslaan, beveiligen en verzekeren.  
 
10.3 De aflevering/oplevering geschiedt onder afgifte van een pakbon (fysieke producten) 
en/of logboek (voor o.a. ontwerpen). Deze vermeldt: omschrijving van het artikel, aantal, 
bestel- en ordernummer van Opdrachtgever, alsmede andere referenties en het aantal 
backorders.  
 
 
Artikel 11 Tekortkoming  
 
11.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten 
voortvloeiend uit een tekortkoming, is Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer (behoudens 
aantoonbare overmacht) niet op tijd voldoet aan zijn verplichtingen, gerechtigd tot het innen 
van een boete ten bedrage van 1% van de koopprijs per dag voor de periode, dat het 
verzuim voortduurt.  
 
11.2 Indien Opdrachtgever vooruitbetalingen heeft gedaan, is hij gerechtigd tot inning van 
de wettelijke rente over de vooruitbetaalde bedragen over de periode van verzuim.  
 
 
Artikel 12 Garantie  
 
12.1 Opdrachtnemer is verplicht te zorgen, dat de opdracht aan de overeenkomst 
beantwoordt en aldus aan de eigenschappen voldoet die Opdrachtgever op grond van de 
overeenkomst of naar verkeersopvattingen mocht verwachten.  
 



 
 
 

 
12.2 Opdrachtnemer garandeert:  

a. dat de opdracht zal voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen. 
b. dat de opdracht voldoet aan de wettelijke keuringseisen blijkend uit een 
keuringscertificaat.  
 
12.3 Een door Opdrachtgever aangemerkt gebrek in de kwaliteit of hoedanigheid van 
de opdracht of in het algemeen een constatering door Opdrachtgever, dat de 
opdracht niet of niet behoorlijk aan de overeenkomst beantwoordt wordt als een 
toerekenbare tekortkoming beschouwt behoudens tegenbewijs door Opdrachtnemer.  
 
12.4 Garantietermijnen vangen aan op het tijdstip van oplevering. Op alle (onder) 
delen van de levering geldt een garantieperiode van 10 jaar, mits:  
- onderhoud wordt gepleegd conform de voorschriften. 
- door Opdrachtgever bij reparatie/onderhoud alleen originele of identieke onderdelen  
zijn gebruikt. 
- slijtende delen worden uitgesloten. 
- vandalisme is uitgesloten. 
- De garantievergoeding kent een in hoogte aflopende vergoeding, te weten:  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 - 3 jaar  100% 
vergoeding  

4e jaar  75% 
vergoeding  

5e jaar  60% 
vergoeding  

6e jaar  50% 
vergoeding  

7e jaar  40% 
vergoeding  

8e jaar  25% 
vergoeding  

9e jaar  15% 
vergoeding  

10e jaar  10% 
vergoeding  



 
 
 

b. 12.5 Opdrachtnemer garandeert de levering van reserveonderdelen gedurende een 
periode van vijftien (15) jaren na de eerste dag van levering uit de overeenkomst. 
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan garandeert Opdrachtnemer een passend alternatief.  
 

Artikel 13 Inspectie  
 
13.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de opdracht zowel voor, tijdens als na de 
(af)levering te (doen) inspecteren.  
 
13.2 In het geval van een terugroepactie vanuit bv. de NVWA zal Opdrachtnemer 
Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger toegang verschaffen tot de plaats van productie, 
bewerking of opslag. Opdrachtnemer zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de 
keuring.  
 
13.3 Indien een keuring als bedoeld in artikel 1.6 van de AIV niet op het voorgenomen 
tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de 
daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtnemer.  
 
13.4 In geval van tekortkoming in de opdracht zal Opdrachtnemer binnen 20 werkdagen 
zorgdragen voor herstel of vervanging van de opdracht. In het geval van gevaarlijke situatie 
waarop de kans op letselschade ontstaat zal Opdrachtnemer binnen 1 dag zorgdragen voor 
herstel of vervanging van de opdracht. 
 
13.5 Indien Opdrachtnemer niet aan de in lid 4 van dit artikel gestelde verplichting tot 
herstel of vervanging van de opdracht voldoet, is Opdrachtgever gerechtigd de benodigde 
zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door 
een derde te laten verrichten voor rekening en risico van Opdrachtnemer.  
 
13.6 Bij constatering van tekortkomingen in de opdracht na aflevering/oplevering zullen de 
afgekeurde en vervangen mag Opdrachtgever de opdrachten ten alle tijden ontbinden. 
 
13.7 Goedkeuring laat de overige verplichtingen van Opdrachtnemer onverlet.  
 
 
Artikel 14 Kennis van het werkterrein van Opdrachtgever  
 
14.1 Opdrachtnemer dient, voordat hij met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang 
maakt, zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden op de terreinen en in de 
gebouwen van Opdrachtgever, waar door Opdrachtnemer werkzaamheden moeten worden 
verricht, teneinde vast te stellen of de vereiste ruimte aanwezig is. Bij constatering, dat er 
gebrek is aan voldoende ruimte, is Opdrachtnemer verplicht dit aan Opdrachtgever te 
melden. Bij constatering achteraf door Opdrachtnemer heeft deze het recht de overeenkomst 
te ontbinden; Opdrachtnemer is alsdan verplicht voor eigen rekening en risico de opdracht te 
verwijderen.  
 

14.2 Indien ook derden op de werkterreinen werken, zal Opdrachtnemer met hen zodanig 
samenwerken dat alle werkzaamheden voor alle meest efficiënte wijze zullen worden 
uitgevoerd.  
 
 
 
 



 
 
 

14.3 Kosten, die voortvloeien uit vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, 
veroorzaakt door omstandigheden als in lid 2 van dit artikel bedoeld, zijn voor rekening van 
Opdrachtnemer.  
 
 
Artikel 15 Verpakkings-, vervangen- en afkomende materialen  
 
15.1 Alle verpakkings-, vervangen- en afkomende materialen, in dit artikel nader aan te 
duiden als materiaal, blijven in beginsel eigendom van Opdrachtnemer.  

 
15.2 Opdrachtnemer verplicht zich voor eigen rekening en risico het materiaal terug 
te nemen en te vernietigen, dan wel te recyclen of te hergebruiken.  
 
15.3 Indien op verzoek van Opdrachtnemer het materiaal door Opdrachtgever wordt 
vernietigd en/of verwijderd, gebeurt zulks voor risico en rekening van Opdrachtnemer.  
 
15.4 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het materiaal voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer aan hem te retourneren.  

 
 
Artikel 16 Risico- en eigendomsovergang  
 
16.1 De eigendom van zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment van de volledige 
betaling daarvan zonder enig voorbehoud en zonder het recht van reclame voor 
Opdrachtnemer.  
 
16.2 Indien zaken door of in opdracht van Opdrachtgever worden aangeleverd aan 
Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht, blijven deze zaken eigendom van 
Opdrachtgever. Deze zaken zullen door Opdrachtnemer duidelijk gemerkt als eigendom van 
Opdrachtgever afgescheiden worden gehouden van zaken, die Opdrachtnemer of derden 
toebehoren en voor rekening van Opdrachtnemer worden verzekerd.  
 
16.3 De eigendom van zaken of delen daarvan, waarin zaken die eigendom zijn van 
Opdrachtgever zijn verwerkt, gaat op hem over op het moment van inbouw dan wel 
assemblage daarvan. Lid 2 van dit artikel is overeenkomstig van toepassing.  
 
16.4 Het risico met betrekking tot de opdracht gaat over op Opdrachtgever op het moment, 
dat Opdrachtgever deze na aflevering/oplevering heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 
13 van de AIV.  
 
16.5 Bij constatering van een tekortkoming in de opdracht, die een algehele afkeur inhoudt, 
zal de eigendom voor de zaken teruggaan naar Opdrachtnemer vanaf het moment van 
ontvangst van de mededeling daarvan. Indien Opdrachtnemer niet binnen 20 werkdagen na 
ontvangst van de mededeling het geleverde heeft opgehaald bij Opdrachtgever, zal 
laatstgenoemde het geleverde aan Opdrachtnemer voor diens kosten retourneren.  
 
 
 
 
 



 
 
 

Artikel 17 Intellectuele en industriële eigendom  
 
17.1 Opdrachtnemer staat in voor het vrije en rustige gebruik door Opdrachtgever van de 
opdracht. Hij zal Opdrachtgever vrijwaren tegen de financiële gevolgen van aanspraken van 
derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten.  
 
17.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de door Opdrachtgever verstrekte informatie te 
gebruiken, echter uitsluitend in verband met gunning en uitvoering van de overeenkomst. 
Deze informatie blijft het eigendom van Opdrachtgever.  
 
Artikel 18 Documentatie  
18.1 Opdrachtnemer is verplicht bijbehorende (wettelijke) documentatie voorafgaande aan 
of tegelijkertijd met de aflevering/oplevering ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever. 
De documentatie houdt tenminste in:  
a. logboek;  

b. gebruiksaanwijzing;  

c. onderhoudsvoorschriften;  

d. keuringscertificaat.  
 
18.2 Opdrachtgever is vrij in het verveelvoudigen en openbaar maken van deze 
documentatie.  
 
 
Artikel 19 Aansprakelijkheid  
 
19.1 Onverlet latend de aansprakelijkheid als gevolg van tekortkomingen aan zijn zijde, is 
opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk voor alle personen- en zaakschade die ontstaat bij 
en door de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. 
Opdrachtgever heeft het recht een verzekering ter afdekking van het risico te eisen. 
Opdrachtnemer heeft op eerste verzoek van Opdrachtgever de plicht inzage in de daartoe 
strekkende polis te geven.  
 
19.2 Onder personenschade wordt verstaan letsel of aantasting van de gezondheid, al dan 
niet de dood ten gevolge hebbende, alsmede de gevolgen hiervan.  
 
19.3 Onder zaakschade wordt verstaan beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, 
alsmede de gevolgen hiervan. Als beschadiging wordt mede beschouwd het verontreinigd of 
vuil worden van zaken en de aanwezigheid daarop of daarin van vreemde stoffen.  
 
 
Artikel 20 Ontbinding  
 
20.1 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en 
zonder ingebrekestelling te ontbinden bij niet nakoming van enige verplichting door 
Opdrachtnemer of indien uitvoering van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht door 
omstandigheden aan de zijde van Opdrachtnemer, zoals een aanvraag voor surséance van 
betaling of faillissement. Opdrachtnemer heeft eveneens het recht de overeenkomst te 
ontbinden in geval van gebreken als bedoeld in artikel 14.  
 
20.2 In geval van ontbinding, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, heeft Opdrachtgever het 
recht op vergoeding van alle materiële en immateriële schaden en interest. De immateriële 
schade wordt gesteld op tenminste 15% van het bedrag van de opdracht inclusief  



 
 
 

omzetbelasting. De interest bedraagt de wettelijke rente.  
 
20.3 Onverminderd alle andere rechten kan de Opdrachtgever de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk ontbinden, indien door de leverancier of een van zijn ondergeschikten of 
vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die 
deel uitmaakt van de organisatie van de opdrachtgever of van de aanschaffende instantie 
dan wel aan een van hun ondergeschikten of vertegenwoordigers.  
 
 
Artikel 21 Opeisbaarheid van vorderingen  
 
Vorderingen, die Opdrachtgever toekomen uit hoofde van de overeenkomst, zijn onmiddellijk 
en ten volle opeisbaar.  
 
 
Artikel 22 Rechten van derden  

 
22.1 Indien de opdracht aan derden wordt overgedragen door Opdrachtgever, gaan alle 
rechten uit de overeenkomst toekomend aan Opdrachtgever, waaronder het recht op 
schadevergoeding ingevolge artikel 18 van de AIV, over op deze derden.  
 
22.2 Van deze clausule is overdracht uitgesloten als gevolg van overeenkomsten in het kader 
van de uitoefening van beroep of bedrijf.  
 
 
Artikel 23 Orde, veiligheid en milieu  
 
23.1 Opdrachtnemer en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn 
gehouden de Nederlandse wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht 
te nemen. Tevens dienen eventuele bedrijfsreglementen en reglementen op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en milieu van Opdrachtgever te worden opgevolgd.  
 
23.2 Opdrachtnemer staat er voor in, dat de opdracht voldoet aan alle wettelijke vereisten.  
 
 
Artikel 24 Vertegenwoordiging  
 
Opdrachtgever is uitsluitend gebonden aan enige verbintenis, indien deze is aangegaan door 
statutair bevoegde functionarissen van Opdrachtgever. De statuten, waarin de bevoegde 
functionarissen staan vermeld, zijn neergelegd bij de betreffende Kamers van Koophandel en 
Fabrieken.  
 
Artikel 25 Boete / uitsluiting van deelname aan de AIV  
 
25.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn onvoorwaardelijk aan de AIV gehouden en zullen 
steeds medewerking verlenen aan controles op de naleving van de AIV.  
 
25.2 Indien blijkt dat een Opdrachtnemer, bij één of meerdere opdrachten, niet conform de 
AIV heeft geleverd, zal de desbetreffende Opdrachtnemer aan de desbetreffende 
Opdrachtgever een boete verschuldigd zijn ter grootte van tien procent (10%) van de 
aanneemsom met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,--) , onverminderd het recht 



 
 
 

van de desbetreffende Opdrachtnemer volledige schadevergoeding te verlangen, terwijl de 
desbetreffende Opdrachtnemer door NUSO kan worden uitgesloten van deelname aan de 
AIV voor een periode van ten minste één jaar.  
 
Artikel 26 Geschillen  
26.1 Bij geschillen tussen partijen zullen deze in eerste instantie goed en gemeen overleg 
voeren teneinde te komen tot een buitengerechtelijke oplossing daarvan.  
 
26.2 Een geschil bestaat als een van de partijen zulks stelt.  
 
26.3 Indien partijen er niet in slagen het geschil in onderling overleg op te lossen, zijn zij 
verplicht er aan mee te werken dat het geschil wordt voorgelegd aan de permanente 
geschillencommissie, die bestaat uit drie personen, waarvan LOS en de Branchevereniging 
Spelen & Bewegen ieder één persoon aanwijzen, terwijl het derde lid (de voorzitter) wordt 
aangewezen door LOS en de Branchevereniging Spelen & Bewegen tezamen.  
 
26.4 De permanente geschillencommissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak met gewone 
meerderheid van stemmen.  
 
26.5 De uitspraak van de permanente geschillencommissie wordt gegeven in de vorm  
van een voor partijen bindend advies.  
 
 
Artikel 27 Toepasselijk recht  
 
27.1.1 Op de overeenkomst, waarvan de AIV deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. In geval, waarin Opdrachtnemer in het buitenland is gevestigd zijn eventueel 
van kracht zijnde internationale verdragen niet van toepassing.  
 
27.1.2 De uit het gewoonterecht in de branche al dan niet schriftelijk vastgelegde 
gebruikelijke bedingen zijn slechts van toepassing, indien en voor zover zij schriftelijk zijn 
overeengekomen.  
 


