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TP Addendum op Orgalime SE01
Brussel, September 2001

De hieronder weergegeven clausules vervangen de
corresponderende clausules zoals vastgelegd in
Orgalime SE01 (Brussels 2001), behalve indien elders
expliciet anders overeengekomen. Dit addendum
prevaleert boven Orgalime SE-01.
Aansprakelijkheid voor gebreken
Oplevering, overschrijding van de levertijd
door de Aannemer

a) Artikel 52
…………” Bij vertraging van de overname
om redenen waarvoor de Opdrachtgever
verantwoordelijk is, wordt de periode van
aansprakelijkheid van de Aannemer voor
gebreken, behoudens het bepaalde in
artikel 53, niet verder verlengd dan tot
15 maanden na levering van de installatie
De rest van artikel 52 SE-01 blijft
ongewijzigd.

a) Artikel 40……….” De vaste
schadevergoeding bedraagt 0,5 procent
van de Contractprijs voor elke volle week
overschrijding van de levertijd. De vaste
schadevergoeding bedraagt maximaal 5,0
procent van de Contractprijs.”………
De rest van artikel 40 SE-01 blijft
ongewijzigd.

b) Artikel 58
Tenzij anders is overeengekomen,
geschiedt het noodzakelijk vervoer, naar
de Aannemer en terug, van de Installatie
en/of gedeelten daarvan met het oog op
het wegnemen van gebreken waarvoor de
Aannemer aansprakelijk is, voor rekening
en risico van de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever dient de instructies van de
Aannemer met betrekking tot dit vervoer
in acht te nemen.
De rest van artikel 58 SE-01 blijft
ongewijzigd.

b) Artikel 41
……….” De totale vergoeding, met
inbegrip van de vaste schadevergoeding
die volgens artikel 40 moet worden
betaald, bedraagt ten hoogste 10 procent
van het gedeelte van de Contractprijs dat
betrekking heeft op het gedeelte van het
Werk waarvoor het Contract wordt
beëindigd.”………………
De rest van artikel 41 SE-01 blijft
ongewijzigd.

c)

Artikel 61
De percentages genoemd in artikel 61
SE-01 zijn maximaal tien (10) procent
van de Contractprijs in plaats van vijftien
(15) procent van de contractprijs.
De rest van artikel 61 SE-01 blijft
ongewijzigd.

Geschillen en toepasselijk recht
a) Artikel 73
Op het Contract is het Nederlands recht
van toepassing.
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