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1. Definities 

Amsterdam Boats: Amsterdam Boats B.V., een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34331505 danwel een 

andere aan deze vennootschap verbonden huidige of toekomstige 

groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW. 

Overeenkomst: een overeenkomst van koop, verrichten van diensten of 

aannemen van werk, Schippersdiensten en/of cateringdiensten, waarbij 

Amsterdam Boats als afnemer dan wel als opdrachtgever optreedt. 

Leverancier: de wederpartij van Amsterdam Boats bij een Overeenkomst. 

Overeengekomen Prestatie: levering van de overeengekomen goederen, 

uitvoering van het aangenomen werk en/of uitvoering van de overeengekomen 

dienst, waaronder mede begrepen Schippersdiensten en/of cateringdiensten, 

overeenkomstig de specificaties als opgenomen in de Overeenkomst. 

Schipper: de gezagvoerder van het Vaartuig; 

Schippersdiensten: het (al dan niet als eenmanszaak) leveren danwel ter 

beschikking stellen van één of meerdere Schippers die als opdrachtnemer(s) 

zal/zullen zorg dragen voor het vervoer van één of meer personen in het kader van 

Vaartocht met één of meer Vaartuigen;  

Partijen: de partijen bij de Overeenkomst; 

Vaartuig: de boot of boten waarmee de Vaartocht wordt verricht inclusief de 

daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris, als nader omschreven 

in de Overeenkomst; 

Vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van een Vaartuig 

gedurende de in de Overeenkomst genoemde periode. 
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2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn, tenzij door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders 

is overeengekomen, van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Leverancier 

en Amsterdam Boats, alsmede op alle rechtshandelingen die betrekking hebben 

op de totstandkoming van een Overeenkomst. 

2.2 Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze inkoopvoorwaarden en de 

Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst. 

2.3 In de Overeenkomst zal worden weergegeven welke vennootschap als 

contractspartij van Leverancier zal fungeren. Leverancier kan niet tegen enige 

andere vennootschap als bedoeld in dit artikel van deze algemene voorwaarden 

enig recht ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 

2.4 Voor zover Leverancier eigen voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, 

eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Amsterdam Boats. 

2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor 

zover Amsterdam Boats zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft 

verklaard. Een door Amsterdam Boats uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking 

heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor Amsterdam Boats de 

afwijking heeft aanvaard. 

 

3. Totstandkoming Overeenkomsten 

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door 

bevoegde vertegenwoordigers van Amsterdam Boats. 

3.2 Afwijkingen of wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover 

deze tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

4. Overeengekomen prestatie 

4.1 Leverancier is verplicht de Overeengekomen Prestatie uit te voeren 

overeenkomstig de specificaties die in de Overeenkomst zijn opgenomen.  
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4.2 Leverancier dient dreigende overschrijding van overeengekomen af- of oplevertijd 

en andere voorzienbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst 

onverwijld schriftelijk te melden aan Amsterdam Boats. 

 

5. Garantie 

5.1 Op de Overeengekomen Prestatie zullen tenminste de voor de branche van 

Leverancier gebruikelijke garantiebepalingen van toepassing zijn, met 

inachtneming van een minimale garantietermijn van twaalf maanden. 

5.2 Wanneer de fabrikant of importeur een verdergaande garantie op de 

Overeengekomen Prestatie verstrekt blijft deze gelden naast de door Leverancier 

verstrekte garantie. 

 

6.  Wettelijke eisen en noodzakelijke vergunningen 

6.1 Leverancier is verplicht alle ten aanzien van de Overeengekomen Prestatie 

geldende eisen, voorwaarden, voorschriften en bepalingen op basis van wetten en 

verordeningen na te leven en in acht te nemen, waaronder onder meer maar niet 

uitsluitend begrepen alle relevante bepalingen betreffende kwaliteit, milieu, 

veiligheid, vervoer, scheepvaart, kinderarbeid, gezondheid en 

arbeidsomstandigheden.  

6.2 Leverancier dient in het bezit te zijn en gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst in het bezit te blijven van alle wettelijke of anderszins 

voorgeschreven vergunningen, diploma’s of certificaten welke betrekking hebben 

op de Overeengekomen Prestatie. 

6.3 Leverancier dient Amsterdam Boats direct te informeren omtrent wijzigingen in de 

bedoelde vergunningen en zal op eerste verzoek een kopie van deze vergunningen 

ter beschikking stellen.  

6.4 Indien voor de uitvoering van de Overeengekomen Prestatie een specifieke 

vergunning is vereist, zal Leverancier, desgewenst namens Amsterdam Boats, tijdig 
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voor verkrijging van deze vergunning zorgdragen. Het verkrijgen van een 

ontheffing voor het betreden van een specifiek vaargebied vormt hierop een 

uitzondering. 

6.5 Ingeval van Schippersdiensten geldt in aanvulling op het overigens bepaalde in 

artikel 6 van deze algemene voorwaarden het volgende: 

a) Leverancier staat er voor in dat de Schipper over alle vereiste 

kwalificaties, diploma's en certificaten beschikt, alsmede voldoende 

ervaring heeft om de Vaartocht deugdelijk en veilig voor te bereiden, 

uit te voeren en af te handelen, met inachtneming van alle geldende 

wetten, regels en voorschriften. 

b) Leverancier staat er voor in dat de Schipper alle passagiers en 

overige personen aan boord van het Vaartuig op juiste wijze vooraf 

wijst op en waarschuwt voor (i) de in acht te nemen (veiligheids-

)voorschriften en voorwaarden die gelden (ii) en eventuele (andere) 

gevaren of risico's aan boord danwel bij het op- of afstappen van het 

Vaartuig.  

c) Leverancier staat er voor in dat de Schipper te allen tijde alle 

geldende regelgeving en overige (veiligheids- en vaar-)voorschriften 

in acht zal nemen bij de uitvoering van de Overeengekomen 

Prestatie. 

 

7.  Bezwaren/overdragen/uitbesteden van rechten en/of 

verplichtingen 

7.1 Leverancier is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Amsterdam 

Boats de rechten voortvloeiend uit de Overeenkomst te bezwaren ten gunste van 

dan wel over te dragen aan een derde. 
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7.2 Leverancier is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Amsterdam 

Boats de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te besteden of 

over te dragen aan derden. 

 

8. Toerekenbare tekortkomingen 

8.1 Bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, 

waaronder begrepen de overschrijding van de overeengekomen 

(op)leveringstermijn, is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.  

8.2 Amsterdam Boats is te allen tijde gerechtigd een na het intreden van het verzuim 

aangeboden nakoming te weigeren. 

 

9. Prijs en/of vergoeding 

9.1 De in de Overeenkomst vermelde prijs en/of vergoeding omvat de prijs en/of 

vergoeding voor de Overeengekomen Prestatie en is inclusief verpakkings-, 

transport, afleverings-, administratie-, verzend-, voorrij-, aansluit- en alle eventueel 

overig bijkomende kosten.  

9.2 Kosten van offertes zijn voor rekening van Leverancier. 

 

10. Facturering/betaling 

10.1 Facturering door Leverancier geschiedt na realisatie van de Overeengekomen 

Prestatie dan wel, indien van toepassing, na overeengekomen nadrukkelijke 

acceptatie door Amsterdam Boats.  

10.2 De factuur vermeldt tenminste het bestelnummer van Leverancier, omschrijving 

van het geleverde, aantallen en bestelnummer van Amsterdam Boats.  

10.3 Betaling van de overeengekomen prijs vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst 

van de correcte factuur. 

 



Algemene inkoopvoorwaarden 

Amsterdam Boats 

Pagina 9 van 18 

________________ 
 

 

 

9 

11. Verzekering/vrijwaring/aansprakelijkheid 

11.1 Amsterdam Boats heeft het recht van Leverancier te verlangen een verzekering af 

te sluiten ter dekking van de relevante risico’s in verband met de Overeengekomen 

Prestatie.  

11.2 Leverancier heeft op eerste verzoek van Amsterdam Boats de plicht inzage in de 

betreffende verzekeringspolis(sen) te geven, alsmede bewijs te verstrekken van 

premiebetalingen. 

11.3 Leverancier vrijwaart Amsterdam Boats tegen aanspraken van derden in verband 

met de Overeengekomen Prestatie. 

11.4 Iedere aansprakelijkheid van Amsterdam Boats jegens Leverancier en/of haar 

personeel en/of andere hulppersonen van Leverancier is te allen tijde beperkt tot 

het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 

aansprakelijkheidsverzekering van Amsterdam Boats wordt uitbetaald. Indien om 

welke reden ook, nadat aansprakelijkheid van Amsterdam Boats is vastgesteld, 

geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering zal plaatsvinden, is iedere 

aansprakelijkheid van Amsterdam Boats beperkt tot de vergoeding die in zes (6) 

kalendermaanden voorafgaand aan het betreffende feit door Leverancier aan 

Amsterdam Boats in rekening is gebracht. 

 

12. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking 

12.1 Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst 

geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke 

toestemming van Amsterdam Boats.  

12.2 Leverancier verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of 

samenhangende met de cliënten, producten, bedrijfsvoering en de organisatie van 

Amsterdam Boats, die Leverancier in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden 

en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.  



Algemene inkoopvoorwaarden 

Amsterdam Boats 

Pagina 10 van 18 

________________ 
 

 

 

10 

12.3 Leverancier verplicht zich tevens om zijn personeel en/of hulppersonen die direct 

of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst dezelfde 

geheimhouding op te leggen en zal hen zo nodig een geheimhoudingsverklaring 

laten ondertekenen.  

12.4 Leverancier draagt er zorg voor dat de aan het personeel en/of (andere) 

hulppersonen opgelegde geheimhoudingsplicht na het beëindigen van de 

dienstbetrekking of Overeenkomst voortduurt. 

 

13. Publiciteit/gebruik logo en/of naam Amsterdam Boats 

13.1 Het is Leverancier niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 

Amsterdam Boats op enige wijze in de publiciteit te treden met betrekking tot de 

Overeenkomst. 

13.2 Het is Leverancier niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 

Amsterdam Boats op enige wijze te verwijzen naar Amsterdam Boats als klant of 

gebruik te maken van het logo, naam en/of huisstijl van Amsterdam Boats. 

 

14. Ontbinding/beëindiging 

Amsterdam Boats heeft het recht -in aanvulling op de wettelijke gronden voor 

ontbinding- de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke 

tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende brief aan 

Leverancier indien: 

a) surséance van betaling door Leverancier wordt aangevraagd; 

b) het faillissement van Leverancier wordt aangevraagd; 

c) wettelijke schuldsanering door Leverancier wordt aangevraagd; 

d) Leverancier besluit tot gehele of gedeeltelijke beëindiging van zijn 

beroep of bedrijf, of tot gehele of gedeeltelijke (tijdelijke) staking of 

verhuur van zijn onderneming of praktijk; 



Algemene inkoopvoorwaarden 

Amsterdam Boats 

Pagina 11 van 18 

________________ 
 

 

 

11 

e) indien op het geheel of op een, naar het oordeel van Amsterdam 

Boats, belangrijk gedeelte van de vermogensbestanddelen van de 

Leverancier executoriaal beslag wordt gelegd of indien een daarop 

gelegd conservatoir beslag niet binnen dertig dagen na de dag van 

beslaglegging is vernietigd of opgeheven. 

f) Leverancier niet meer in het bezit is van de noodzakelijke 

vergunningen voor het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf; 

g) Leverancier Amsterdam Boats onjuiste gegevens heeft verstrekt of 

haar gegevens heeft onthouden welke voor Amsterdam Boats met 

het oog op het aangaan van de Overeenkomst van wezenlijk belang 

zijn; 

h) Leverancier aan medewerkers of vertegenwoordigers van 

Amsterdam Boats in privé enig voordeel aanbiedt dan wel heeft 

aangeboden teneinde de besluitvorming van Amsterdam Boats te 

beïnvloeden; 

i) Leverancier de reputatie van Amsterdam Boats schaadt en daarmee 

Amsterdam Boats in diskrediet brengt of zal brengen. 

 

15. Investeringen 

Alle investeringen, die door Leverancier worden gedaan of zullen worden gedaan 

ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, zijn voor rekening van 

Leverancier. 

 

16. Informatievertrekking en overleg 

Partijen zullen elkaar op eerste verzoek alle voor een goed lopende operationele 

gang van zaken noodzakelijke gegevens verstrekken en desgewenst op eerste 

verzoek overleg plegen. 
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17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

17.1 Op de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende nadere overeenkomsten 

is Nederlands recht van toepassing. 

17.2 Eventuele geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd 

aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

18. Voortdurende bepalingen 

Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat partijen niet van het 

bepaalde met betrekking tot geheimhouding, publiciteit, gebruik logo, naam en/of 

huisstijl van Amsterdam Boats, intellectuele- en industriële eigendomsrechten, 

garanties, verzekering, vrijwaring, toepasselijk recht en bevoegde rechter. 

 

Aanvullende voorwaarden voor de koop van roerende zaken en vermogensrechten 

 

19. Voortdurende bepalingen 

19.1 Amsterdam Boats is gerechtigd te vroege aflevering te weigeren. 

19.2 De goederen worden onbezwaard en vrij van rechten van derden geleverd. 

19.3 Ten aanzien van risico- en eigendomsovergang gelden de wettelijke bepalingen 

dienaangaande. 

19.4 Bij de te leveren goederen dient een paklijst aanwezig te zijn welke tenminste 

vermeldt het bestelnummer van Leverancier, omschrijving van de goederen, 

aantallen en het bestelnummer van Amsterdam Boats. 

19.5 Leverancier levert de goederen geheel compleet en voor gebruik gereed. 

Leverancier zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, 

hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen, 

instructieboeken en andere toebehoren die noodzakelijk zijn voor het realiseren 
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van het door Amsterdam Boats aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien 

zij niet met name in de Overeenkomst zijn genoemd. 

19.6 Amsterdam Boats is vrij in het gebruik van meegeleverde documentatie, 

waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik. 

 

20. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

20.1 Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Amsterdam Boats 

van de geleverde goederen. Leverancier vrijwaart Amsterdam Boats tegen 

aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële 

eigendomsrechten. 

20.2 De intellectuele en industriële eigendomsrechten van specifiek voor Amsterdam 

Boats ontwikkelde goederen komen toe aan Amsterdam Boats en dienen te 

worden beschouwd als vertrouwelijke informatie waarvoor de 

geheimhoudingsplicht van artikel 12 geldt. 

20.3 Leverancier verbindt zich zo nodig mee te werken aan leveringshandelingen met 

betrekking tot deze rechten. 

20.4 Leverancier en Amsterdam Boats erkennen en respecteren alle bestaande en/of 

toekomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten van elkaar. 

 

21. Acceptatie/keuring 

21.1 Acceptatie door Amsterdam Boats van geleverde goederen doet niet af aan door 

Leverancier verstrekte garanties. 

21.2 Ingeval van afkeuring van geleverde goederen, zal Leverancier op eerste verzoek 

van Amsterdam Boats binnen vijf (5) werkdagen de afgekeurde geleverde 

goederen terughalen en zo mogelijk zorgdragen voor het herstel of vervanging van 

de geleverde goederen. 
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21.3 Indien Leverancier de afgekeurde goederen niet binnen vijf (5) werkdagen na 

verzoek van Amsterdam Boats terughaalt, heeft Amsterdam Boats het recht de 

goederen voor rekening van Leverancier te retourneren. 

21.4 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op speciaal voor Amsterdam Boats te 

vervaardigen goederen is Amsterdam Boats te allen tijde gerechtigd goederen 

reeds tijdens de productie, bewerking en opslag te (doen) keuren. 

21.5 Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan Amsterdam Boats of 

diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. 

Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verlenen aan de keuring. 

 

22. Verpakking 

22.1 Alle goederen zullen door Leverancier zodanig worden verpakt dat de verpakte 

goederen bij aflevering op de overeengekomen locatie voor opslag geschikt zijn. 

22.2 Leverancier verplicht zich tot verwerking respectievelijk vernietiging van transport- 

en verpakkingsmaterialen. 

22.3 Amsterdam Boats heeft te allen tijde het recht de transport- en 

verpakkingsmaterialen voor rekening van Leverancier aan deze te retourneren. 

22.4 Indien op verzoek van Leverancier transport- en verpakkingsmaterialen worden 

verwerkt of vernietigd, geschiedt dit voor rekening en risico van Leverancier. 

 

Aanvullende voorwaarden voor een opdracht tot dienstverlening of het aannemen 

van werk 

 

23. Status van Leverancier 

23.1 Bij de uitvoering van de Overeengekomen Prestatie, zijn Leverancier en personeel 

en/of andere hulppersonen van Opdrachtnemer onafhankelijke opdrachtnemers 

in de relatie tot Amsterdam Boats. 
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23.2 Partijen hebben expliciet niet bedoeld een arbeidsovereenkomst als bedoeld in 

artikel 7:610 BW tot stand te brengen tussen Partijen en Partijen zullen zich jegens 

elkaar er nimmer op beroepen dat dit enig moment wel de bedoeling van Partijen 

was. 

23.3 Partijen erkennen en komen overeen dat zij beide een zelfstandige onderneming 

drijven en dat geen agentuurrelatie, vennootschap onder firma, joint venture of 

andere samenwerkingsvorm tot stand komt door ondertekening van deze 

Management Overeenkomst. 

 

24. Meerwerk en onkosten 

24.1 Meerwerk dient altijd schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. 

Meerwerk wordt niet vergoed, tenzij het Amsterdam Boats daaraan unaniem haar 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring verleent. 

24.2 Alle onkosten die Leverancier maakt binnen de uitvoering van de 

Overeengekomen Prestatie worden geacht te zijn inbegrepen in de 

overeengekomen vergoeding, tenzij Amsterdam Boats haar voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring heeft verleend voor het in rekening brengen van 

onkosten. 

 

25. Werkomstandigheden/werkterrein 

25.1 Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een 

aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden 

waaronder en waarin de werkzaamheden moeten worden verricht en die de 

uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden. 

25.2 Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door 

omstandigheden zoals hiervoor onder lid 1 bedoeld zijn voor rekening en risico 

van Leverancier. 



Algemene inkoopvoorwaarden 

Amsterdam Boats 

Pagina 16 van 18 

________________ 
 

 

 

16 

25.3 De door Leverancier en/of derden op het werkterrein opgeslagen goederen zijn 

voor risico van Leverancier. 

 

26. Werkzaamheden op het terrein/in de gebouwen/op de Vaartuigen 

van Amsterdam Boats 

26.1 Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn 

personeel op het terrein en in de gebouwen van Amsterdam Boats geen 

belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van 

Amsterdam Boats en derden. 

26.2 Leverancier dient zijn personeel te voorzien van een door hem uitgegeven 

legitimatiebewijs waaruit naast de identiteit van de betrokken persoon blijkt dat 

deze voor of namens Leverancier werkzaamheden verricht. 

26.3 Leverancier en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de 

Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de op het 

terrein, in de gebouwen en/of op de Vaartuigen van Amsterdam Boats geldende 

voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en 

milieu, en zich dienovereenkomstig te gedragen. 

26.4 Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt Leverancier 

op eerste verzoek door Amsterdam Boats ter beschikking gesteld. 

26.5 Afval- en emballagemateriaal dient Leverancier dagelijks van de werkplek af te 

voeren. 

 

27. Personeel en andere hulppersonen van Leverancier 

27.1 Het door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde 

personeel en/of andere hulppersonen zal voldoen aan de algemene eisen van 

vakbekwaamheid en deskundigheid en aan de eventueel door Amsterdam Boats 

gestelde bijzondere eisen. 
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27.2 Amsterdam Boats is bevoegd tot identificatie van personen die door Leverancier 

bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt betrokken. 

27.3 Indien, naar het oordeel van Amsterdam Boats, inzet van bepaalde personen om 

welke reden dan ook ongewenst is, is Amsterdam Boats bevoegd om de 

verwijdering van hen te gelasten en is Leverancier verplicht tot onverwijlde 

vervanging. 

27.4 Leverancier is jegens Amsterdam Boats aansprakelijk voor schade voor zover deze 

schade is veroorzaakt door of vanwege nalatigheid en/of een fout en/of een 

andere tekortkoming van personeel en/of andere hulppersonen van Leverancier 

en Leverancier zal Amsterdam Boats vrijwaren voor aanspraken van derden in 

verband daarmee. 

27.5 Leverancier dient op eerste verzoek van Amsterdam Boats aan deze de 

manurenverantwoording ter inzage te verstrekken, volgens een door Amsterdam 

Boats opgesteld model, van al het personeel dat en/of andere hulppersonen die 

bij de Overeengekomen Prestatie betrokken is. 

 

28. Materieel en materialen 

28.1 Amsterdam Boats heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door 

Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materieel en 

materialen. 

 

29. Belastingen en premies 

29.1 Leverancier zal desgevraagd schriftelijk bewijs overleggen van de betaling van de 

verschuldigde belastingen en sociale premies in verband met de Overeengekomen 

Prestatie. 

29.2 Indien Leverancier als freelancer of zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) wordt 

ingehuurd, is Leverancier verplicht zorg te dragen voor een geldige verklaring 

arbeidsrelatie (VAR) respectievelijk (BGL) die betrekking heeft op de diensten die 
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Leverancier voor Amsterdam Boats zal verrichten, dan wel anderszins een 

schriftelijke afspraak met de belastingdienst en de uitvoeringinstellingen 

inhoudende dat in het kader van de door Leverancier aan Amsterdam Boats te 

leveren diensten inhouding van loonheffing en premies werknemersverzekeringen 

achterwege kunnen blijven. 

29.2 Indien Leverancier niet over de in artikel 29.2 bedoelde verklaring of de schriftelijke 

afspraak beschikt, is Opdrachtgever gerechtigd de overeengekomen vergoedingen 

te betalen onder onthouding van loonheffing en premies 

werknemersverzekeringen. 

29.3 Leverancier vrijwaart Amsterdam Boats voor eventueel aan Amsterdam Boats 

opgelegde (naheffing)aanslagen loonheffingen en premies 

werknemersverzekeringen, inclusief de daarop vallende rente en eventuele 

administratieve boetes, die betrekking hebben op de verrichte en nog te verrichten 

betalingen aan Leverancier. Het voor Amsterdam Boats voortvloeiende nadeel uit 

het alsdan eventueel verschuldigd zijn van het werkgeversaandeel in de premies 

werknemersverzekeringen en overhevelingstoeslag zal volledig worden 

gecompenseerd door een verlaging van overeengekomen vergoeding.  

29.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde staat Leverancier er jegens Amsterdam 

Boats voor in, dat zij voldoet aan haar wettelijke verplichtingen tot inhouding en 

afdracht van de in verband met de door de Leverancier op basis van de 

Overeengekomen Prestatie verschuldigde belastingen en premies 

werknemersverzekeringen.  
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