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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 2022 (ALV 2022) VAN DE MSO GROUP 
 
In deze voorwaarden wordt onder “MSO” verstaan de ondernemingen die behoren tot de MSO 
Group, waaronder onder meer wordt verstaan Oranje B.V., gevestigd te Rotterdam, Meuva 
B.V., gevestigd te Rotterdam, Schotte B.V., gevestigd te Rotterdam, MSO Circulair B.V., 
gevestigd te Rotterdam en alle werkmaatschappijen van Oranje B.V., Meuva B.V., Schotte 
B.V. en MSO Circulair B.V. 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van MSO aan, en op iedere 

overeenkomst van opdracht tussen MSO en een Opdrachtgever waarop MSO deze 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende 
leveringen en diensten van welke aard dan ook (de leveringen, werkzaamheden of te 
verrichten diensten) tussen MSO en de Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden 
niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.  

2. De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt 
geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met MSO gesloten 
overeenkomst van opdracht in te stemmen. 

3. MSO is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de Opdrachtgever voor zover die 
afwijken van deze voorwaarden. 

4. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige 
bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg 
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.  

 
Artikel 2. Aanbiedingen 
1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen uitgegeven prospectussen, prijslijsten en 

bescheiden, zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende veertien dagen, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

2. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, 
tekeningen, technische beschrijving etc. MSO mag uitgaan van de juistheid ervan. 

3. De in de aanbieding vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die werkzaamheden 
en/ of materialen welke uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn exclusief 
BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

4. MSO behoudt zich het auteursrecht alsmede alle overige intellectuele en industriële 
eigendomsrechten voor op alle door haar haar verstrekte ontwerpen, schetsen, 
tekeningen, afbeeldingen, modellen, programmatuur, etc., tenzij uitdrukkelijk anders is 
aangegeven. Deze zaken/ rechten blijven in eigendom van MSO en mogen – op straffe 
van een direct zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 2.500 (zegge: 
twee duizend en vijf honderd euro) per overtreding, onverminderd het recht van MSO om 
volledige schadevergoeding te vorderen – zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet 
worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt.  

5. Indien de opdracht niet aan MSO wordt gegeven, zullen aan MSO alle kosten welke zij 
heeft moeten maken om de aanbieding te doen worden vergoed door degene die om de 
aanbieding heeft verzocht. 

 
Artikel 3. Adviezen, inlichtingen en materialen 
1. De door MSO verstrekte adviezen en inlichtingen zijn van algemene aard en vrijblijvend, 

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2. MSO is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, functionele geschiktheid of kwaliteit van 

materialen, inlichtingen of werkwijzen welke door haar zijn gebruikt op verlangen of 
aanwijzing(en) van de Opdrachtgever. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de 
geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens de 
Opdrachtgever is bestemd. 
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3. Alle schade, direct of indirect voortvloeiend uit op verlangen of aanwijzing van de 
Opdrachtgever gebruikte materialen, inlichtingen of werkwijzen, daaronder begrepen de 
schade die MSO zelf lijdt, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

 
Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst(en) 
1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door aanbod en aanvaarding. Door schriftelijke 

bevestiging door de directie van MSO of door vertegenwoordigingsbevoegde werknemer 
van MSO dan wel door de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht. Overeenkomsten 
komen tot stand onder de opschortende voorwaarde dat uit de door MSO in te winnen 
inlichtingen voldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever blijkt. 

2. MSO is gerechtigd om van de Opdrachtgever te verlangen, dat deze voldoende zekerheid 
stelt voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de aanneemovereenkomst. 
MSO is gerechtigd de uitvoering van de aanneemovereenkomst op te schorten tot aan 
haar verzoek strekkende tot zekerheidstelling is voldaan. 

3. De Opdrachtgever is aan de door of namens haar gegeven opdracht gebonden en is 
gehouden bij annulering of wijziging hiervan de daardoor voor MSO ontstane schade, 
waaronder in ieder geval begrepen de gemaakte kosten, winstderving, renteverlies, etc., 
integraal en op eerste verzoek aan MSO te vergoeden. 

 
Artikel 5. Aanneemsom en betaling 
1. Namens de Opdrachtgever zal geen directie/ leiding/ toezicht worden uitgeoefend over de 

uitvoering van werkzaamheden. 
2. De aanvang en verwachte tijdsduur van de leveringen, werkzaamheden of te verrichten 

diensten door MSO is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. 
3. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van lonen, materialen, etc, 

geldend op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en zijn, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven, exclusief BTW. 

4. MSO is gerechtigd tot verhoging van de aanneemsom indien kostprijsbepalende factoren 
een verhoging ondergaan. MSO zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk 
gespecificeerd ter kennis brengen van de Opdrachtgever. De betaling van deze verhoging 
zal geschieden overeenkomstig het gepaalde in lid 5 van dit artikel. Indien voornoemde 
prijsverhoging in totaal meer dan 20% van de aanneemsom beloopt, is de Opdrachtgever 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits zij zulks onverwijld na kennisneming van 
de prijsverhoging schriftelijk aan MSO mededeelt. De Opdrachtgever heeft in dat geval 
nimmer recht op schadevergoeding.  

5. Betalingen dienen – zonder inhoudingen, kortingen of verrekening – te geschieden binnen 
veertien dagen na de factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar 
het door MSO opgegeven IBAN-nummer dan wel op andere door MSO aangegeven wijze. 
Opdrachtgever doet afstand van eventuele retentierechten, opschortingsrechten, 
verrekeningsbevoegdheden en het recht van reclame. 

6. Enkel betalingen aan MSO werken bevrijdend. 
7. Als de Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na de factuurdatum 

van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan MSO kenbaar worden 
gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur 
schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 

8. Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt de navolgende betalingsregeling, tenzij anders 
overeengekomen: 
• binnen zeven dagen na totstandkoming van deze overeenkomst: 30% van de 

aanneemsom; 
• binnen dertig dagen nadat 30% van de verwachte tijdsduur van de leveringen, 

werkzaamheden of te verrichten diensten is verstreken: 30% van de aanneemsom; 
• binnen 30 dagen nadat 60% van de verwachte tijdsduur van de leveringen, 

werkzaamheden of te verrichten diensten is verstreken: en 
• binnen 30 dagen na oplevering van de leveringen, werkzaamheden of te verrichten 

diensten: 10%.  
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• onkosten welke door MSO zijn voorschoten, dient de Opdrachtgever uiterlijk te betalen 
bij betaling van de laatste termijn.  

9. Indien door MSO ten aanzien van de verrichte werkzaamheden of geleverde materialen 
betaling van de aanneemsom of een gedeelte daarvan in termijnen wordt toegestaan, zal 
de omzetbelasting over de totale aanneemsom tegelijk met de eerste termijn opeisbaar 
zijn. 

10. Bij niet, niet tijdige en/ of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door haar 
verschuldigd bedrag, is zij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van 
rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever administratiekosten 
verschuldigd van 2% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,--. Tevens is zij 
vertragingsschade van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een gehele 
maand rekenende, over het factuurbedrag aan MSO verschuldigd. 

11. In het geval dat de Opdrachtgever enige verplichting jegens MSO niet, niet behoorlijk of 
niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met haar crediteuren treft, surséance van betaling 
aanvraagt of (voorlopig) surséance van betaling wordt verleend, haar eigen faillissement 
aanvraagt of haar faillissement wordt verleend,  haar onderneming beëindigt of 
vervreemdt, overlijdt of – in geval zij een vennootschap is – ontbonden wordt, onder 
curatele of beheer wordt gesteld, op haar roerende of onroerende zaken te harer laste 
beslag wordt gelegd of deze worden onteigend, gevorderd, verwoest of ernstig 
beschadigd, haar woonplaats juridisch of feitelijk naar het buitenland verplaatst of in het 
geval dat na het sluiten van de aanneemovereenkomst met MSO aan MSO andere 
omstandigheden ter kennis komen die haar (MSO) goede grond geven te vrezen dat de 
Opdrachtgever niet aan diens verplichtingen zal voldoen, wordt de Opdrachtgever geacht 
van rechtswege in verzuim te zijn en zijn de betalingsverplichtingen – ongeacht de daartoe 
gestelde termijnen als genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel – onmiddellijk – en zonder 
dat daartoe een nadere aankondiging vereist is – opeisbaar.  

12. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste 
plaats van de verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste 
opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling(en) betrekking 
heeft/ hebben op (een) jongere/ andere factu(u)r(en). 

13. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, 
die MSO maakt ten gevolge van het niet-nakomen van de betalingsverplichtingen door de 
Opdrachtgever, zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke 
incassokosten van MSO, te berekenen over het te incasseren bedrag worden met een 
minimum van € 500,-- per factuur vastgesteld op ten minste 15% van de aanneemsom.  

 
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 
1. MSO verbindt zich de overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren, doch aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor het resultaat. 
2. Bij de uitvoering van de overeenkomst neemt MSO de daarop van toepassing zijnde 

voorschriften en regelingen in acht. Indien hierin wijzigingen optreden tussen de 
aanbieding en de (op)levering van de leveringen, werkzaamheden of te verrichten 
diensten zullen de hieraan verbonden kosten als meerwerk worden verrekend. 

3. Binnen de van toepassing zijnde voorschriften en regelingen zullen bij de uitvoering van 
de overeenkomst afwijkingen zijn toegestaan, indien en zover MSO die nuttig of wenselijk 
acht. 

4. Bij de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst worden materialen gebruikt 
met een normale handelskwaliteit.  

5. MSO heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden te doen geschieden door één 
of meer derden of met werknemers in dienst van één of meer derden en/ of met materialen 
van één of meer derden.  

6. De Opdrachtgever heeft – ruim vóór aanvang van de werkzaamheden – aan MSO een 
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van de werkplek alwaar de leveringen, 
werkzaamheden of te verrichten diensten zullen worden verricht, ter hand gesteld aan 
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MSO. In de RI&E zijn de specifieke kenmerken van de door de werknemer(s) in te nemen 
arbeidsplaats(en) opgenomen. 

7. De Opdrachtgever is verplicht tijdig zorg te dragen voor alle voor de uitvoering van de 
leveringen, werkzaamheden of te verrichten diensten noodzakelijke goedkeuringen en 
vergunningen en alle van belang zijnde gegevens of eigenschappen van de zaak, het 
object en/ of van de stoffen met betrekking waartoe of in de naaste omgeving waarvan 
opgedragen werkzaamheden moeten worden verricht schriftelijk aan MSO mede te delen. 
MSO is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, welke 
is ontstaan door het ontbreken van goedkeuringen en/ of vergunningen en/ of doordat is 
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige tekeningen, 
berekeningen, gegevens, informatie, etc. 

8. De Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico, dat de werknemers van MSO en 
de door haar ingeschakelde derden de werkzaamheden ten behoeve van de leveringen, 
werkzaamheden of te verrichten diensten ongestoord kunnen aanvangen en binnen de 
normale werktijden kunnen verrichten, dat de aangegeven werkplaats geschikt is voor de 
uitvoering van de werkzaamheden, dat de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor 
materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn, dat water, elektriciteit en 
verlichting aanwezig zijn, dat door de wet en regelgeving vereiste voorzieningen voor de 
werknemers van MSO en de door haar ingeschakelde derden aanwezig zijn en dat alle 
veiligheids- en andere voorzorgmaterialen/ maatregelen zijn genomen en worden 
gehandhaafd. 

9. De Opdrachtgever en allen die zich op, in of in de onmiddellijke nabijheid bevinden van 
de zaak en/ of de stoffen met betrekking waartoe de opgedragen werkzaamheden moeten 
worden verricht, zijn verplicht zich te houden aan alle voorschriften betreffende de 
veiligheid, brandbeveiliging, discipline, etc., welke van kracht zijn ten aanzien van 
werknemers van MSO en door haar ingeschakelde derden. 

10. Alle bij de uitvoering van de werkzaamheden overgebleven materialen welke als resultaat 
van verrichte werkzaamheden achterblijven, zijn of worden zonder enige vergoeding 
eigendom van MSO en mogen door haar van de werkplek worden verwijderd. Indien 
materialen en/ of residuen vernietigd moeten worden, dient de Opdrachtgever de hieraan 
verbonden kosten aan MSO integraal en op eerste verzoek te vergoeden.  

 
Artikel 7. Oplevering 
1. De lever- of opleveringstermijn zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zal 

nimmer gelden als fatale termijn. 
2. Indien er een lever- of opleverdatum is genoemd door MSO zal de Opdrachtgever – 

alvorens sprake is van verzuim zijdens MSO – MSO per aangetekende brief in gebreke 
dienen te stellen, waarbij de Opdrachtgever steeds opgave zal doen van een redelijke 
termijn waarbinnen MSO de leveringen, werkzaamheden of te verrichten diensten alsnog 
zal kunnen (op)leveren. 

3. De leveringen, werkzaamheden of te verrichten diensten worden als opgeleverd 
beschouwd indien: 
• MSO schriftelijk of mondeling aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld op welke dag 

de leveringen, werkzaamheden of te verrichten diensten naar haar oordeel zullen zijn 
voltooid en deze laatste heeft nagelaten binnen veertien dagen na deze dag de 
leveringen, werkzaamheden of te verrichten diensten op te nemen; of 

• de Opdrachtgever de leveringen, werkzaamheden of te verrichten diensten na 
opneming heeft goedgekeurd; of 

• de Opdrachtgever heeft nagelaten binnen zes dagen na opneming per brief aan MSO 
te laten weten of de leveringen, werkzaamheden of te verrichten diensten dan niet is 
goedgekeurd; of 

• indien de Opdrachtgever de leveringen, werkzaamheden of te verrichten diensten 
(vroegtijdig) in gebruik neemt met dien verstande dat in geval van (vroegtijdige) 
ingebruikneming van een gedeelte van de leveringen, werkzaamheden of te verrichten 
diensten dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 
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4. De Opdrachtgever meldt dag en tijdstip van opneming tijdig en zo mogelijk drie dagen 
voorafgaand aan de geplande opneming schriftelijk aan MSO. De (vertegenwoordigers 
van de) MSO worden in de gelegenheid gesteld om bij de opneming aanwezig te zijn.  

5. De Opdrachtgever verplicht zich om – in geval van onthouding van de goedkeuring – MSO 
hiervan binnen zes dagen na de opneming schriftelijk en onder opgave van redenen 
mededeling te doen.  

6. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen dertig dagen na opneming zullen de 
oplevering nimmer in de weg staan. 

7. Indien partijen hebben overeengekomen dat de leveringen, werkzaamheden of te 
verrichten diensten in fasen zal worden uitgevoerd, kan MSO de uitvoering van de 
volgende fase opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan 
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

8. Voor zover op MSO enige aansprakelijkheid of risico rust, ontslaat de oplevering MSO 
van deze aansprakelijkheid of dit risico.  

9. Indien de leveringen, werkzaamheden of te verrichten diensten door de Opdrachtgever 
wordt afgekeurd, zijn de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige toepassing op de 
heropname. 

 
Artikel 8. Onuitvoerbaarheid aanneemovereenkomst 
1. Indien na de totstandkoming van de aanneemovereenkomst deze door MSO niet kan 

worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden welke haar bij de totstandkoming 
van de aanneemovereenkomst niet bekend waren, dan zal de aanneemovereenkomst op 
een daartoe gedaan verzoek van MSO zodanig worden gewijzigd, dat de uitvoering van 
de aanneemovereenkomst mogelijk wordt, behoudens in de situatie dat de uitvoering van 
de aanneemovereenkomst ten gevolge van overmacht danwel gewijzigde 
omstandigheden nimmer mogelijk is. 

2. De meerdere of mindere kosten voortvloeiend uit een wijziging van de 
aanneemovereenkomst, zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl bovendien 
Opdrachtgever aan MSO de reeds verrichtte doch van onnut gebleken leveringen of 
werkzaamheden dient te voldoen, één en ander volgens de berekening van MSO, welke 
voor de Opdrachtgever bindend zal zijn. De verrekening zal plaatsvinden binnen vier 
weken na het moment waarop vaststond dat de aanneemovereenkomst niet op de 
oorspronkelijke wijze zal worden uitgevoerd.  

 
Artikel 9. Meer- en minderwerk 
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk, ofwel door bijzondere opdracht door of namens de 

Opdrachtgever, ofwel door noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene 
moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen, ofwel door van 
overheidswege voorgeschreven wijzigingen in de leveringen, werkzaamheden of te 
verrichten diensten, worden indien daaruit meerdere kosten ontstaan als meerwerk en 
indien daaruit mindere kosten ontstaan als minderwerk beschouwd. Het ontbreken van 
een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken op verrekening daarvan 
onverlet.  

2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het 
tijdstip dat het meerwerk wordt verricht. Het minderwerk zal worden berekend op basis 
van de prijsbepalende factoren van de ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst 
geldende prijsbepalende factoren. 

3. Verrekening van meerwerk geschiedt bij het verschijnen van de eerstvolgende 
betalingstermijn. Verrekening van minderwerk geschiedt bij de eindafrekening. 

 
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 
1. MSO blijft eigenaar van de door haar geleverde en te leveren zaken. MSO blijft hiervan 

eigenaar totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met MSO gesloten 
aanneemovereenkomsten is nagekomen, waaronder de tegenpresatie(s) met betrekking 
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tot geleverde of te leveren za(a)k(en) zelf en de tegenprestatie(s) met betrekking tot 
krachtens de aanneemovereenkomst(en) door MSO verrichtte of te verrichten diensten. 

2. Zolang de eigendom van de in lid 1 van dit artikel bedoelde za(a)k(en) niet op de 
Opdrachtgever is overgegaan, is het de Opdrachtgever – op straffe van een direct en 
zonder sommatie en/ of ingebrekestelling opeisbare boete gelijk aan 10% van de 
aanneemsom en onverminderd het recht van MSO op volledige schadevergoeding – 
verboden een pand- of hypotheek- of bezitloos pandrecht op de za(a)k(en) te vestigen, of 
om een derde daarop enig ander recht te verlenen.  

3. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de 
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MSO aan te merken en te 
bewaren. 

4. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken voor de duur van het 
eigendomsvoorbehoud te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- 
en waterschade en tegen diefstal. Het polisblad met de polisvoorwaarden dienen op 
eerste verzoek aan MSO ter inzage te worden gegeven. Alle aanspraken van de 
Opdrachtgever of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra MSO dit verzoekt, 
door de Opdrachtgever aan MSO worden verpand. 

5. De Opdrachtgever is verplicht om op alle mogelijke manieren medewerking te verlenen 
aan alle redelijke maatregelen die MSO ter bescherming van haar eigendomsrecht met 
betrekking tot de geleverde en te leveren zaken wil treffen en welke de Opdrachtgever 
niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van diens organisatie.  

6. Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat 
dat zij zulks niet zal doen, is MSO gerechtigd de geleverde zaken waarop het 
eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen en bij de Opdrachtgever of derden die de 
za(a)k(en) voor hem houden weg te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever is 
verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een direct zonder sommatie 
of ingebrekestelling opeisbare boete van 10% van de aanneemsom en onverminderd het 
recht van MSO op volledige schadevergoeding. Na terugneming zal de Opdrachtgever 
worden gecrediteerd voor de marktwaarde tot een maximum van de oorspronkelijke 
koopprijs, verminderd met de kosten die MSO door terugneming heeft moeten maken. 

 
Artikel 11. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van MSO onafhankelijke omstandigheid, 

die de nakoming van de aanneemovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke 
noch krachtens wet noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar 
rekening en risico behoort te komen.  

2. Voor zover daaronder niet reeds begrepen wordt onder overmacht tevens verstaan: 
werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, brand, ontploffing en andere calamiteiten in de 
organisatie van MSO of in dat die van één of meer van haar leveranciers of 
onderaannemers, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog(sgevaar), revolutie en/ of enig 
daaraan gelijk te stellen toestand, oproer, mobilisatie, uit- en invoerverbod, 
transportbelemmeringen, een gebrek aan tijdig bestelde materialen/ grond- en hulpstoffen 
of onderdelen, storm, windhoos, vorst, ijzel, sneeuwval, hagel, mist, regen, 
verkeersstoringen, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, 
overstroming, waterschade, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke 
ziekte van epidemiologische aard van personeel, zoals onder meer COVID-19 en daaraan 
gerelateerde ziekten.  

3. In geval van overmacht van MSO zullen haar verplichtingen uit hoofde van de 
aanneemovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. 
Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen 
betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan. 

4. Zodra zich bij één van partijen een overmachtstoestand als bedoeld in lid 1 van dit artikel 
voordoet, zal zij daarvan onverwijld mededeling doen aan de andere partij. 
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5. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de 
overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd 
de aanneemovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige 
opzegtermijn.  

6. MSO is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade 
van of bij de Opdrachtgever. Evenmin is zij hiertoe gehouden na beëindiging van de 
aanneemovereenkomst als bedoeld in lid 5 van dit artikel.  

7. Indien MSO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het 
reeds opgeleverde c.q. op te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de 
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst.  

 
Artikel 12. Opschorting en ontbinding 
1. In het geval dat de Opdrachtgever enige verplichting jegens MSO niet, niet behoorlijk of 

niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met haar crediteuren treft, surséance van betaling 
aanvraagt of (voorlopig) surséance van betaling wordt verleend, haar eigen faillissement 
aanvraagt of haar faillissement wordt verleend,  haar onderneming beëindigt of 
vervreemdt, overlijdt of – in geval zij een vennootschap is – ontbonden wordt, onder 
curatele of beheer wordt gesteld, op haar roerende of onroerende zaken te harer laste 
beslag wordt gelegd of deze worden onteigend, gevorderd, verwoest of ernstig 
beschadigd, haar woonplaats juridisch of feitelijk naar het buitenland verplaatst of in het 
geval dat na het sluiten van de aanneemovereenkomst met MSO aan MSO andere 
omstandigheden ter kennis komen die haar (MSO) goede grond geven te vrezen dat de 
Opdrachtgever niet aan diens verplichtingen zal voldoen dan wel indien MSO de 
Opdrachtgever bij het sluiten van de aanneemovereenkomst heeft gevraagd zekerheid te 
stellen voor de nakoming van de aanneemovereenkomst en deze zekerheid uitblijft dan 
wel onvoldoende is, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en 
heeft MSO de bevoegdheid om de verdere uitvoering van de aanneemovereenkomst 
zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van MSO, 
waaronder in ieder geval valt het recht schadevergoeding te vorderen.  

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/ of materiaal 
waarvan MSO zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te 
bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan 
wel dermate bezwaarlijk en/ of onevenredig kostbaar wordt of dat naleving van de 
overeenkomst in redelijkheid niet meer van MSO kan worden gevergd, is MSO bevoegd 
de aanneemovereenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

3. Indien MSO de uitvoering van de aanneemovereenkomst opschort en later de leveringen, 
werkzaamheden of te verrichten diensten alsnog voltooit, is de Opdrachtgever verplicht 
de schade welke MSO dientengevolge heeft geleden aan haar te vergoeden.  

4. Indien MSO de aanneemovereenkomst ontbindt, is de Opdrachtgever of diens 
rechtsopvolger verplicht het volledige voor de uitvoering van de werkzaamheden 
overeengekomen bedrag aan MSO te voldoen onder aftrek van de kostprijs van de door 
MSO niet of niet-volledige uitvoering van de aanneemovereenkomst niet-gebruikte 
materialen en niet-uitgegeven lonen, één en ander volgens de berekening van MSO, 
welke voor de Opdrachtgever bindend zal zijn.  

5. Indien MSO de aanneemovereenkomst als ontbonden beschouwt, omdat de 
Opdrachtgever na een opdracht aan MSO te hebben verstrekt vervolgens de leveringen, 
werkzaamheden of te verrichten diensten door een ander laat/ heeft laten uitvoeren, heeft 
MSO recht schadevergoeding ter zake van door de Opdrachtgever gepleegde 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van diens verplichtingen. De 
schadevergoeding wordt gefixeerd op 15% van de aanneemsom, onverminderd het recht 
van MSO om volledige schadevergoeding te vorderen.  
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6. Bij elke toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de 
Opdrachtgever, is de Opdrachtgever – zonder dat hiertoe een sommatie en/ of 
ingebrekestelling nodig is – direct in verzuim. Elke vordering van MSO op de 
Opdrachtgever is – in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
verplichtingen door de Opdrachtgever – direct opeisbaar.  

 
Artikel 13. Aansprakelijkheden 
1. Behoudens bepalingen van dwingend recht is MSO niet gehouden tot enige vergoeding 

van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Opdrachtgever, of 
aan zaken dan wel personeel of personen bij of van de Opdrachtgever of een derde. 

2. Eventuele aansprakelijkheid van MSO voor enige directe schade is beperkt tot het bedrag 
dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MSO 
wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de 
toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor haar rekening komt.  

3. Eventuele aansprakelijkheid voor enige directe schade van MSO waarvoor de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking verleent, is in ieder geval, per 
gebeurtenis, beperkt tot 50% van de aanneemsom.  

4. In ieder geval is MSO nimmer aansprakelijk voor: 
• bedrijfsschade (bedrijfsstillegging- of vertragingsstoornis, onkosten, inkomstenderving, 

etc.) en andere gevolgschade, ongeacht de oorzaak van ontstaan; 
• schade door of tijdens werkzaamheden toegebracht aan zaken of delen van zaken 

waaraan werd/ wordt gewerkt, aan zaken of personen welke zich bevinden op of in de 
nabijheid van de plaats/ locatie waar werd/ wordt gewerkt en aan het milieu; 

• schade die – op welke wijze dan ook – is/ mocht ontstaan bij het verhalen van de 
bewuste zaak vóór, gedurende of na de overeenkomst en de uitvoering van de 
leveringen, werkzaamheden of te verrichten diensten of schade ontstaan indien de 
zaak na afloop van de leveringen, werkzaamheden of te verrichten diensten onder 
toezicht van MSO blijft, hetzij omdat de Opdrachtgever zulks wenst, hetzij omdat de 
Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de aanneemovereenkomst 
en bijbehorende algemene voorwaarden heeft voldaan, hetzij om andere redenen; en 

• schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie 
(bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, 
onderschepping en/ of manipulatie van elektronische berichten door derden of ontstane 
schade door gebruikte hard- en/ of software of overbrenging van virussen en 
dergelijke). 

5. De Opdrachtnemer verplicht zich om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende 
aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit 
artikel. 

6. De Opdrachtgever vrijwaart MSO tegen alle eventuele vorderingen van derden tot 
vergoeding van iedere schade geleden door derden, ten gevolge van of in verband met 
de (uitvoering van de) werkzaamheden van MSO (daaronder begrepen de 
werkzaamheden van haar werknemers, ingehuurde arbeidskrachten en ingeschakelde 
hulppersonen). 

7. De Opdrachtgever vrijwaart MSO tegen alle eventuele vorderingen van de Belastingdienst 
tot betaling van boetes wegens het niet of onjuist naleven van de verplichtingen uit hoofde 
van de WAADI en/ of de Wet arbeid vreemdelingen en andere wet- en regelgeving. 

8. MSO heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de 
Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van MSO 
maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. Dit 
ontslaat de Opdrachtgever niet van haar schadebeperkingsplicht. 

9. De Opdrachtgever is jegens MSO verplicht tot vergoeding van alle directe en indirecte 
schade die zij MSO toebrengt. 

 
Artikel 14. Geschillen 
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1. Op de aanneemovereenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands 
recht van toepassing. 

2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de 
aanneemovereenkomst en/ of de daarbij behorende algemene voorwaarden is uitsluitend 
de Nederlandse rechter bevoegd. 

3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener 
rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het 
arrondissement waar MSO statutair gevestigd is.  

 
Deze ALV 2022 zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 10 november 
2022 onder nummer 38/2022. 


