
Algemene voorwaarden 
 
Friso Bouwgroep 
Geldend voor alle opdrachten aan leveranciers en onderaannemers 

 
1. Leveranciers en opdrachtnemers worden hierna aangeduid als 

opdrachtnemer. Aan opdrachtnemers verstrekte opdracht zijn 

conform de bepalingen van het opdrachtformulier c.q. 

overeenkomst van onderaanneming / levering bindend wanneer 

het aan de opdrachtnemer toegezonden exemplaar gedurende 8 

dagen zonder schriftelijk protest is behouden. Betalingen op 

facturen kunnen eerst geschieden nadat door de opdrachtnemer 

ondertekende en ongewijzigde kopie van het opdrachtformulier 

c.q. overeenkomst van onderaanneming / levering door Friso is 

terug ontvangen. 

 

2. Indien te late betaling van de facturen van opdrachtnemer te 

wijten is aan niet of late retourzending van de door opdrachtnemer 

ondertekende kopie van het opdrachtformulier c.q. overeenkomst 

van onderaanneming / levering blijft Friso gerechtigd de 

overeengekomen betalingskorting toe te passen. 

 

3. Alle goederen reizen voor rekening en risico van opdrachtnemer. 

Alle leveringen moeten geschieden franco werk, op aanwijzing van 

Friso gelost en getast. Breuk en beschadigingen, ontstaan bij het 

laden, tijdens het transport en/of bij het lossen of tassen, zijn voor 

rekening van opdrachtnemer, tenzij deze bewijst dat de schade is 

ontstaan door schuld van werknemers van Friso. 

 

4. Alle leveringen en werkzaamheden geschieden op keur, zowel van 

Friso als van de bouwdirectie van het betrokken werk. 

 

5. Indien Friso oordeelt, dat de uitvoering van de door de 

opdrachtnemer te verrichten leveringen of werkzaamheden 

zodanig geschiedt dat vertraging in de bouw of een gedeelte 

daarvan ontstaat of dreigt te ontstaan, is Friso – behoudens in 

geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer – bevoegd 

verdere uitvoering der leveringen en werkzaamheden zelf of door 

een ander te doen verrichten, indien de opdrachtnemer na van 

Friso ontvangen schriftelijke aanmaning nalaat de voortgang van 

de leveringen en werkzaamheden binnen de bij de aanmaning 

gestelde termijn op afdoende wijze te bespoedigen en/of deze 

naar de eis te voltooien. In dat geval zal Friso tot geen enkele 

vergoeding zijn gehouden, ook niet de in art. 1647 BW bedoelde 

winstderving, doch zullen alle voor Friso ontstane kosten, schaden 

en interesten geheel voor rekening van opdrachtnemer komen, te 

dien aanzien zal de boekhouding en administratie van Friso als 

volledig bewijs gelden, zal alsdan bovendien gerechtigd het op het 

bouwwerk aanwezige, door opdrachtnemer gebruikt hulpmaterieel 

zoals steigers, hijsinrichtingen, mortelmolens, transportwerktuigen 

e.d. voor voltooiing van het door opdrachtnemer aangenomen 

werk te gebruiken of te doen gebruiken. 

 

6. Voor de geleverde goederen zal dezelfde garantietermijn gelden 

als welke daarop door de fabrikant gegevens mocht zijn, doch 

minimale termijn gedurende welke door Friso voor deze goederen 

volgens bestek tegenover zijn opdrachtgever dient in te staan. 

Indien binnen de garantieperiode zich enig gebrek aan het 

geleverde voordoet, zal opdrachtnemer deze goederen zo spoedig 

mogelijk vervangen of herstellen teneinde de gebreken zonder 

kosten voor Friso weg te nemen, tenzij die gebreken te wijten zijn 

aan onoordeelkundig gebruik of opzettelijke vernieling. Voor dat 

geval opdrachtnemer nalatig blijft in het nakomen van de 

garantieverplichting zal Friso na schriftelijke aanzegging de naar 

zijn oordeel noodzakelijke maatregelentreffen tot vervanging of 

herstel zulks voor rekening en risico van verkoper. 

 

7. Friso behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst 

zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen in 

geval van: 

 a. Het indienen van een aanvraag tot surseance van betaling 

door opdrachtnemer. 

 b. Liquidatie van de zaken van opdrachtnemer. 

 c. Overdracht van de zaken van opdrachtnemer aan een ander. 

 d. Faillissement van opdrachtnemer en voorts, na deugdelijke 

ingebrekestelling in geval van niet, niet tijdig leveren of 

leveren van onvoldoende kwaliteit, een en ander 

onverminderd de rechten van Friso op vergoeding van kosten, 

schaden en interesten, door de wanprestatie geleden of te 

lijden. 

 

8. Wijziging in prijzen, lonen, kosten, belastingen en rechten, een en 

ander in de ruimste zin des woords genomen, worden niet 

verrekend, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. 

De opdrachtnemer verplicht zich de gegevens en bescheiden te 

verschaffen, die Friso nodig oordeelt voor een eventuele 

verrekening van wijzigingen, als in dit artikel bedoeld, tussen Friso 

en haar opdrachtgever. 

 

9. Afwijkingen van de opdracht worden ter vaststelling van het door 

Friso verschuldigde bedrag uitsluitend in aanmerking genomen, 

indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

10. Opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht niet aan een 

ander overdragen, anders dan na schriftelijke toestemming van 

Friso. 

 

11. Voor zover de opdracht betrekking heeft op de uitvoering van 

werkzaamheden in onderaanneming, zullen daarop van kracht zijn 

de technische en administratieve bepalingen van het bestek, 

geldende tussen Friso en haar opdrachtgever. 

 

12. Indien twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk een opdracht 

hebben aanvaard, zijn zij hoofdelijk voor de gehele uitvoering en 

de daaruit voortspruitende gevolgen aansprakelijk. 

 

13. De opdrachtnemer, die werkzaamheden in onderaanneming 

uitvoert, zal de bepalingen van de geldende Collectieve 

Arbeidsovereenkomst (CAO) voor het bouwbedrijf naleven, indien 

en voor zover deze op zijn bedrijf van toepassing zijn. Artikelen in 

deze CAO aangaande de aansprakelijkheid van de werkgever zijn 

voor hem bindend, als waren deze letterlijk tussen Friso en 

opdrachtnemer overeengekomen. 

 

14. Deze algemene voorwaarden, los bijgevoegd op alle aanvraag- en 

opdrachtformulieren en onderaannemingscontracten, maken deel 

uit van elke door Friso verstrekte opdracht. Voorwaarden van 

opdrachtnemers gelden slechts voor zover deze niet in strijd zijn 

met de onderhavige voorwaarden. Indien een opdrachtnemer een 

aanbieding wenst te doen of een opdracht wenst te aanvaarden op 

basis van afwijkende of aanvullende voorwaarden, zullen deze 

afwijkingen of aanvullingen uitdrukkelijk schriftelijk ter kennis van 

Friso dienen te worden gebracht en zullen Friso slechts binden 

voor zover deze door Friso schriftelijk zijn aanvaard. 

 

15. Bij toepassing van zogenaamde wintervoorzieningen 

(doorwerkprojecten) is de opdrachtnemer verplicht tot 

medewerking, een en ander met inachtneming van de 

reglementen van de Stichting Verletbestrijding (SVB). De kosten 

van de treffen voorzieningen, zoals overkapping en verwarming, 

komen geheel ten laste van Friso. De uitkeringen van SVB komen 

ten goede aan Friso, tenzij anders is overeengekomen. 

 

16. De opdrachtnemer, die verantwoordelijk voor het naleven van de 

veiligheidsvoorschriften. Gebruik van bouwgereedschappen, die 

niet aan de te dien aanzien te stellen eisen voldoen, is niet 

toegestaan. 

 

17. Alle geschillen welke naar aanleiding van een verstrekte opdracht 

tussen Friso en haar opdrachtnemer rijzen of daarmede verband 

houden, zullen met uitsluiting van de burgerlijk rechter en elke 

afwijzende arbitrageregeling bij uitsluiting worden berecht door de 

Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland met 

inachtneming van de statuten van die raad. 

 

18. Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van Friso, 

de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 

werken (UAV), alsmede de Algemene Voorwaarden voor 

Aanneming van werk 2013 (AVA 2013) van toepassing, voor zover 

niet afwijkend van deze overeenkomst en waarbij telkens de 

eerdergenoemde voorwaarden prevaleren boven de 

latergenoemde. Voor de UAV en de ABB zal telkens de laatste 

versie gelden. 

 

 

 

 

 


