Bijlage bij opdrachtbrief: Aanvullende bepalingen ketenaansprakelijkheid
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Bij zijn prijsaanbieding en voorts elke drie maanden, gerekend vanaf het moment dat de
opdracht is verleend, dient de opdrachtnemer een digitaal kopie van het origineel van de door
de Belastingdienst verstrekte verklaring omtrent zijn betalingsgedrag aan LEKSTEDEwonen te
overleggen. Deze verklaring mag op het moment van inzending niet ouder zijn dan 1 maand.
De opdrachtnemer is jegens LEKSTEDEwonen gehouden te voldoen aan zijn wettelijke
verplichting tot afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen die verband
houden met het opgedragen werk. Desgevraagd zal hij, binnen uiterlijk twee weken,
LEKSTEDEwonen de gegevens verschaffen waaruit blijkt dat aan deze verplichtingen is en
wordt voldaan.
Het is de opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
LEKSTEDEwonen niet toegestaan voor het werk gebruik te maken van onderaannemers of
van personeel dat door derden aan hem of aan zijn onderaannemers ter beschikking is
gesteld.
Opdrachtnemer staat er jegens LEKSTEDEwonen voor in dat bij de uitvoering van de opdracht
door opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden slechts arbeidskrachten in worden
gezet die bevoegd zijn de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden te verrichten, ten
aanzien waarvan premies sociale verzekeringen en loonbelasting stipt zijn voldaan en waarvan
de identiteit door LEKSTEDEwonen kan worden vastgesteld. Onverminderd zijn
aansprakelijkheid verplicht opdrachtnemer zich jegens LEKSTEDEwonen om voorafgaand aan
de aanvang van de werkzaamheden, zulks naar het oordeel van LEKSTEDEwonen, voldoende
bescheiden c.q. bewijsmiddelen aan LEKSTEDEwonen te overleggen, waaruit voornoemde
bevoegdheid, voldoening en identiteit blijken. Opdrachtnemer vrijwaart LEKSTEDEwonen voor
aanspraken van derden ten gevolge van het niet nakomen door opdrachtnemer van
voornoemde verplichtingen.
LEKSTEDEwonen zal het met opdrachtnemer overeengekomen gedeelte van de
aanneemsom, dat betrekking heeft op de door de opdrachtnemer verschuldigde loonbelasting
en sociale verzekeringspremies, storten op een geblokkeerde rekening als bedoeld in artikel
35 lid 5 Invorderingswet 1990.
De opdrachtnemer zal op verzoek van LEKSTEDEwonen onverwijld de gegevens verschaffen
die voor LEKSTEDEwonen nodig zijn om aan haar wettelijke en administratieve verplichtingen
te kunnen voldoen.
De opdrachtnemer vrijwaart LEKSTEDEwonen voor alle aanspraken welke door de
Belastingdienst ter zake zullen worden gemaakt.
De opdrachtnemer dient elke drie maanden, gerekend vanaf het moment dat de opdracht is
verleend ten genoegen van LEKSTEDEwonen gegevens verstrekken waaruit blijkt welke
personen in dienst van de opdrachtnemer op het desbetreffende werk werkzaam zijn.
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