Voorwaarden voor werkzaamheden bij Aluminium & Chemie Rotterdam B.V.
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1

Dit protocol is van toepassing op alle (aanvragen, aanbiedingen en aanvaardingen ter zake van) overeenkomsten waarbij Aluminium & Chemie Rotterdam B.V.
(hierna: "Aluchemie") werkzaamheden laat uitvoeren of werk laat aannemen door een derde (hierna: "Leverancier").

Artikel 2 – Personeel, gereedschappen en materialen
2.1.

Indien naar het oordeel van Aluchemie het ingezette personeel onvoldoende gekwalificeerd is of de bij Aluchemie geldende voorschriften niet naleeft, is Aluchemie
bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging door voldoende gekwalificeerd personeel.

2.2.

Aluchemie heeft de bevoegdheid om van Leverancier identificatie door middel van een geldig legitimatiebewijs, een kopie van de meest recente loonstrook
(eventueel met weglating van de betaalde bedragen) en opgave van het Burger Service Nummer (BSN) en het actuele adres te verlangen van personeel dat door de
Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

2.3.

Leverancier is verplicht het door hem ingezette personeel voordat dit aan de werkzaamheden begint, op effectieve wijze te instrueren met betrekking tot de geldende
voorschriften, waaronder met name veiligheids- en kwaliteitsregelingen.

2.4.

Leverancier zal geen personeel inzetten dat ontslagen is door Aluchemie of door andere Leveranciers op de bouwplaats, tenzij Aluchemie dit toestaat.

2.5.

Leverancier zal geen personeel in dienst nemen dat bij Aluchemie of andere Leveranciers op de bouwplaats in dienst is.

2.6.

Het aanwezige personeel van Leverancier of door hem ingeschakelde derden dienen de Nederlandse taal, met het oog op de veilig heid, in woord voldoende
te beheersen voor een effectieve communicatie met Aluchemie. De toezichthouders van het aanwezige personeel van Leverancier of door hem
ingeschakelde derden dienen de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift voldoende te beheersen voor een effectieve commu nicatie met Aluchemie.

2.7.

Leverancier zal er zorg voor dragen dat er 24-uurs bereikbaarheid bestaat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en geeft hiervoor de nodige
contactinformatie door.

Artikel 3 – Terrein en gebouwen van Aluchemie
3.1.

Aluchemie biedt de Leverancier desgewenst gelegenheid om voordat met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, de werkomgeving te inspecteren.
Indien Leverancier nalaat de werkomgeving te inspecteren, dan wel hierbij vergissingen begaat, zal de Leverancier geen aanspraken dienaan-gaande hebben op
Aluchemie, onverminderd andere aansprakelijkheidsbeperkingen zijdens Aluchemie.

3.2.

Alle materialen, van welke aard dan ook, die vrijkomen op de bouwplaats gedurende de uitvoering (zoals grint, zand, hout, sloopmateriaal, etc.) zijn eigendom van
Aluchemie. Voor hergebruik door de Leverancier dienen met Aluchemie specifieke afspraken gemaakt te worden.

3.3.

Te slopen constructies, die uit materiaal bestaan dat mogelijk opnieuw gebruikt kan worden, dienen zorgvuldig door Leverancier te worden afgebroken.

3.4.

Om onbevoegde personen van de bouwplaats te weren, dient Leverancier (waarschuwings)borden, hekken e.d. te plaatsen voor zover dit noodzakelijk is.

3.5.

Leverancier dient personen, die daartoe door Aluchemie gemachtigd zijn, vrije toegang te verlenen tot de bouwplaats.

3.6.

Desgewenst brengt Aluchemie, indien toepasselijk, de verschillende Leveranciers die tegelijk werkzaam zullen zijn op de bouwplaats met elkaar in contact. Voor het
verloop van de contacten tussen de Leveranciers zijn zij zelf verantwoordelijk. Aluchemie heeft geen andere verplichtingen, om te voorkomen dat de verschillende
Leveranciers elkaar bij de uitvoering van de werkzaamheden hinderen, dan hen, desgewenst, met elkaar in contact te brengen.

3.7.

Leverancier dient de werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werktijden die op het terrein van Aluchemie gelden. Als overwerk noodzakelijk is om
tijdige afronding van de werkzaamheden te bewerkstelligen, dient hierover overleg plaats te vinden tussen Aluchemie en de Leverancier. Overwerk zal geen extra
kosten met zich meebrengen voor Aluchemie.

3.8.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden dient de bouwplaats veilig, schoon en ordelijk gehouden te worden.

3.9.

Bij voltooiing van de werkzaamheden dient de Leverancier al het gereedschap, afval en overtollig materiaal gescheiden in te zamelen en gescheiden te verwijderen
van de bouwplaats en de bouwplaats ten genoegen van Aluchemie schoon, veilig en deskundig afgewerkt achter te laten.

3.10.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient Leverancier optimale zorg voor het milieu in acht te nemen en daarbij zo min mogelijk gebruik te maken van
stoffen en materialen welke het milieu kunnen belasten; bovendien dienen op de bouwplaats aanwezige stoffen en materialen welke een belasting voor het milieu
kunnen vormen, op een veilige manier opgeslagen, verwerkt en verwijderd te worden.

3.11.

Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en de gebouwen van Aluchemie geen belemmering
vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van Aluchemie en derden.

Artikel 4 – Betaling
4.1.

Aluchemie is te allen tijde bevoegd door Leverancier verzonden facturen door een door Aluchemie aan te wijzen registeraccountant op inhoudelijke juistheid te doen
controleren. Leverancier zal de betrokken registeraccountant inzage in boeken en bescheiden verlenen en alle gegevens en informatie verstrekken welke deze
verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder uitstrekken dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De registeraccountant rapporteert zowel
aan Aluchemie als aan Leverancier. Indien een onderzoek door de registeraccountant door Aluchemie is aangevraagd, is Aluchemie, zolang de registeraccountant
niet heeft gerapporteerd, bevoegd betaling op te schorten; een dergelijke opschorting geeft Leverancier geen opschortingsrecht. Wel kan Leverancier
zekerheidsstelling tot het bedrag van de betrokken factuur verlangen.

4.2.

De kosten van het onderzoek door de registeraccountant komen voor rekening van Aluchemie, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de factuur niet (geheel) juist was;
alsdan komen de kosten voor rekening van Leverancier. Indien uit het onderzoek door de registeraccountant blijkt dat de factuur geheel juist was, en daarover geen
redelijke twijfel had kunnen bestaan, is Leverancier gerechtigd om vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke, overeengekomen betalingstermijn aan Aluchemie de
wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Leverancier
5.1

Eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen van Aluchemie, met name ook op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieubeleid, dienen te worden
opgevolgd. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen is op aanvraag onverwijld en gratis voor Leverancier ter besch ikking.

5.2

Leverancier is, op eigen kosten, verantwoordelijk voor bescherming en beveiliging van door hem gebruikte materialen. Aluchemie is niet aanspra kelijk voor
enige schade die als gevolg van onder meer diefstal, inbraak en ongevallen optreedt.

5.3

Gemachtigden van Leverancier zijn tijdens de werkuren beschikbaar op het werkterrein, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt
geregeld in overleg met Aluchemie.

5.4

Leverancier dient al zijn verplichtingen jegens het door hem bij de werkzaamheden ingezette personeel strikt na te komen.

5.5

Leverancier zal de overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek uitvoeren.

5.6

Afval- en emballagemateriaal dient Leverancier na nakoming van zijn verplichtingen mee te nemen.

5.7

Indien van de Leverancier krachtens de overeenkomst verlangd wordt dat door Aluchemie aangeleverd materiaal en/of uitrusting gebruikt wordt, of dat de
Leverancier dergelijk materiaal onder zich houdt, is de Leverancier aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan geno emd materiaal en/of uitrusting
vanaf het moment dat het in de macht van Leverancier is gekomen totdat het weer in de macht van Aluchemie of een door Aluchemie aan gewezen derde is
gebracht.

Artikel 6 –Tijdelijke voorzieningen
6.1.

Tijdelijke gebouwen, waaronder kantoren, werkplaatsen, opslagruimtes, behuizing, kantinefaciliteiten, eerste hulpvoorzieningen, kleed- en wasruimtes en toiletten
dienen na verkregen toestemming van Aluchemie geplaatst te worden binnen het daarvoor door Aluchemie aangewezen gebied.

6.2.

De aanleg en het onderhoud van tijdelijke gebouwen en tijdelijke wegen (waaronder begrepen constructies vereist om toegang te verkrijgen tot de verschillende
locaties op de bouwplaats), zijn een verantwoordelijkheid van Leverancier tenzij anders is overeengekomen.

6.3.

Bestaande rioleringssystemen mogen niet door Leverancier gebruikt worden, voor welke afvoer dan ook.

6.4.

Leverancier draagt zorg voor de aanwezigheid van elektriciteit, water voor bouwdoeleinden, drinkwater, perslucht en verlichting.

6.5.

Leverancier draagt zorg voor de beschikbaarheid van alle telecommunicatiemiddelen die hij nodig heeft.

6.6.

Bouw- en montageactiviteiten in de nabijheid van ondergrondse pijpleidingen en kabels of in de nabijheid van gebouwen, constructies, installaties, spoorwegen,
openbare wegen etc. dienen met de grootste voorzichtigheid te worden uitgevoerd door Leverancier. Leverancier stelt Aluchemie onmiddellijk op de hoogte van al
dan niet door Leverancier veroorzaakte schade aan dergelijke objecten.
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