ADDENDUM ALGEMENE VOORWAARDEN GVB 21-5-2014
Op de Algemene Voorwaarden van GVB zijn de volgende aanpassingen en
aanvullingen van toepassing.
Aanpassingen
Artikel 18 (Aansprakelijkheid) vervalt en wordt vervangen door het
volgende:
Artikel 18, Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door
Opdrachtgever of door derden wordt geleden als gevolg van een
gebrek in de door Opdrachtnemer geleverde producten en/of diensten,
waardoor deze niet de veiligheid bieden die men gerechtigd is te
verwachten.
2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door
Opdrachtgever of door derden wordt geleden als gevolg van handelen
of nalaten van haarzelf, haar personeel of van degenen die door
haar bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn betrokken.
3.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval
beperkt tot een maximum van EUR 1.000.000 per gebeurtenis of reeks
van samenhangende gebeurtenissen, met een maximum van EUR
2.500.000,- per jaar.
4.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde
winst. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het
directe of indirecte gevolg is van daden van terrorisme of
kwaadwillige besmetting, of van overheidsmaatregelen die met de
dreiging of de gevolgen van daden van terrorisme of kwaadwillige
besmetting verband houden.
5.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van
derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als
bedoeld in lid 1 en lid 2 en zal op eerste verzoek van
Opdrachtgever een schikking treffen met die derden, dan wel zich in
rechte, in plaats van of gezamenlijk met Opdrachtgever – een en
ander ter beoordeling door Opdrachtgever – verweren tegen
aanspraken als hiervoor bedoeld.
6.
Voor de toepassing van dit artikel worden ondergeschikten en
niet-ondergeschikten van Opdrachtgever als derden aangemerkt.
Aanvullingen
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies - Uitgave GVB augustus 2008.
Alvorens met werkzaamheden op GVB locaties kan worden aangevangen
dienen uw medewerkers en medewerkers van onderaannemers welke onder
uw verantwoordelijkheid werk uitvoeren, getekend te hebben voor de
ontvangst van deze Veiligheidsinstructie, deze te hebben gelezen en
begrepen.

