Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang
tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen,
outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain
1) Definities
Medegebruiker: de partij, daaronder begrepen de in haar opdracht en/of onder haar
verantwoording werkende derden, aan wie NedTrain haar onderhouds- en andere technische
voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen ter beschikking stelt voor het door of namens
deze partij zelf uitvoeren van werkzaamheden aan Materieel op basis van de voorwaarden
genoemd in deze offerte.
Materieel: het treinmaterieel waar de Medegebruiker zelfstandig werkzaamheden aan verricht
in een onderhouds- of andere technische voorziening van NedTrain.
Voorzieningen: (delen van) onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of
(opstel)terreinen die NedTrain aan Medegebruiker beschikbaar stelt.
2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering
2.1. Medegebruiker zal zich houden aan alle (wettelijke) voorschriften, voorwaarden en
bepalingen zoals die gelden op en/of in de Voorzieningen van NedTrain en/of op de door
Medegebruiker te verrichten werkzaamheden van toepassing zijn, in het bijzonder de
verplichtingen bij of krachtens de Spoorwegwet en op grond van Europese regelgeving.
Afhankelijk van de locatie en/of de specifieke Voorzieningen kunnen specifieke operationele
voorwaarden gelden en van toepassing worden verklaard.
Medegebruiker zal de instructies en aanwijzingen van het personeel van NedTrain steeds direct
en stipt opvolgen.
Medegebruiker dient zelf zorg te dragen voor en is en blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor alle wettelijke verplichtingen.
2.2. Medegebruiker dient als een ‘goed huisvader’ en overeenkomstig de toepasselijke wet- en
regelgeving zorg te dragen voor een juist gebruik dan wel duurzaam beheer van de
Voorzieningen. Medegebruiker zal de Voorzieningen niet voor een ander doel of op een andere
wijze dan overeengekomen gebruiken. Medegebruiker zal de Voorzieningen of diens
eigenschappen niet aanpassen of wijzigen, tenzij daar voorafgaand uitdrukkelijk toestemming
van NedTrain voor is verkregen.
2.3. Medegebruiker is aansprakelijk voor alle schade van NedTrain, waaronder schade ontstaan
aan de Voorzieningen en andere eigendommen van NedTrain of daarvan het gevolg is in
verband met het zelf uitvoeren van werkzaamheden aan het Materieel. Eventuele schade aan
eigendommen van NedTrain zal NedTrain zelf op kosten van Medegebruiker onverwijld en op
kosten van Medegebruiker (laten) herstellen. Indien herstel niet of naar het redelijk oordeel van
NedTrain niet goed mogelijk is, zullen de beschadigde zaken op kosten van Medegebruiker
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worden vervangen. Deze bepaling geldt uitdrukkelijk ook voor het brandrisico.
2.4. Medegebruiker is aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan treinmaterieel of andere
eigendommen van spoorwegondernemingen of derden, die zich op en/of in de Voorzieningen
en/of in de opstallen van de betrokken NedTrain-locatie bevinden, ontstaan door of in verband
met het zelf uitvoeren door Medegebruiker van werkzaamheden aan het Materieel.
Medegebruiker zal NedTrain op eerste verzoek in en buiten rechte vrijwaren voor aanspraken
van deze spoorwegondernemingen of derden wegens schade aan of verlies van hun
treinmaterieel of eigendommen alsmede voor alle overige schade ontstaan door of in verband
met het zelf uitvoeren door Medegebruiker van werkzaamheden aan het materieel.
2.5. Medegebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade aan het Materieel, ontstaan door of
in verband met het zelf uitvoeren van werkzaamheden in en/of op de Voorzieningen en overige
opstallen van de betrokken NedTrain-locatie, brandschade alsmede schade aan het in- of
exterieur van het Materieel veroorzaakt door derden (zoals onder meer vandalisme en graffiti)
uitdrukkelijk daaronder begrepen. Medegebruiker dient ervoor te zorgen dat haar
aansprakelijkheid voor het (brand)schaderisico met betrekking tot het Materieel en de
eigendommen van NedTrain en derden aantoonbaar afdoende is verzekerd. Medegebruiker zal
op eerste verzoek een afschrift van de verzekeringspolis waaruit deze dekking blijkt aan
NedTrain ter beschikking stellen.
Het voorgaande geldt ook voor eventuele reserve-onderdelen, gereedschappen en andere
eigendommen van Medegebruiker die zich in dit kader op de NedTrain-locatie bevinden.
2.6. De aansprakelijkheid van NedTrain jegens Medegebruiker op grond van de gesloten
(vervolg)overeenkomst(en) is beperkt tot uitsluitend de directe materiële schade aan het
Materieel, daaronder begrepen eventuele directe schade aan reserve-onderdelen, werktuigen
en gereedschappen van Medegebruiker.
De aansprakelijkheid van NedTrain voor andere, door Medegebruiker geleden
vermogensschade zoals bedrijfsschade (winst- en omzetderving, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie), indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens
derden, is volledig uitgesloten.
Behoudens opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de bedrijfsleiding van NedTrain is de
schadevergoedingsplicht van NedTrain voor directe schade aan het Materieel, daaronder
begrepen eventuele reserve-onderdelen, werktuigen en gereedschappen, beperkt tot maximaal
het bedrag van de door NedTrain in verband met de betreffende overeenkomst waar deze
schade uit voortvloeit bedongen prijs. In geen geval zal de vergoeding voor directe schade per
gebeurtenis meer bedragen dan € 250.000,= (tweehonderdvijftig duizend euro).
2.7. NedTrain en Medegebruiker ( Partijen) zijn als werkgever of als opdrachtgever volgens de
regels van het recht ieder zelf aansprakelijk voor de persoonsschade van de eigen werknemers
of van door Partijen ingeschakelde derden, die deze werknemers of derden lijden door of in
verband met de uitvoering van deze overeenkomst.
Partijen zullen hun aansprakelijkheid jegens deze werknemers en derden afdoende verzekeren
en verzekerd houden.
Indien Partijen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van een
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arbeidsongeval, zullen zij elkaar over en weer op eerste verzoek, in en buiten rechte volledig
vrijwaren tegen vorderingen van een werknemer van de andere Partij of een door de andere
Partij ingeschakelde derde ter zake van door deze werknemers of derden geleden
persoonsschade, ontstaan door of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst. In hun
onderlinge relatie zullen Partijen elkaar uitsluitend in geval van opzet of bewust roekeloos
handelen, waardoor de werknemer of de derde van de andere Partij de persoonsschade leed,
aansprakelijk stellen.
3) Veiligheid
3.1. NedTrain hecht veel belang aan een veilige uitvoering van werkzaamheden in en/of op de
Voorzieningen. Om die reden heeft NedTrain onder andere een “Beleid Externen” vastgesteld
met als doel veiligheidsbepalingen te formuleren voor externen die toegang krijgen en/of
werkzaamheden uitvoeren op de terreinen en in de gebouwen van NedTrain. De betrokken
medewerkers (werknemers en/of ingeschakelde derden) van de Medegebruiker dienen zich te
conformeren aan de bepalingen in het “Reglement Derden/Fabrikanten NedTrain”, zijnde een
doorvertaling/nadere uitwerking van het bovengenoemde ”Beleid Externen”.
In de artikelen 3.2 t/m 3.4 wordt een aantal speerpunten uit dit reglement genoemd.
3.2. Om werkzaamheden uit te voeren op en/of in de Voorzieningen van NedTrain dienen de
betrokken medewerkers van de Medegebruiker in ieder geval:
• Aantoonbaar kennis te hebben van de NedTrain VG&M-voorschriften middels het
bezitten van het “certificaat VG&M-voorschriften”. Certificaat wordt verstrekt na digitale
toetsing van deze voorschriften met een positief resultaat;
• Een diploma VCA of een daarmee vergelijkbaar geacht document te bezitten dan wel een
instructie Bevoegd Spoorbetreder (BSB) en/of een instructie VWAM met goed gevolg te
doorlopen. De afstemming hierover moet voor betreden plaatsvinden met de lokaal
verantwoordelijke NedTrain preventiecoördinator;
• Een geldig identiteitsbewijs alsmede een door NedTrain verstrekte “Pas derden/fabrikanten”
bij zich te dragen. Deze pas wordt door NedTrain verstrekt nadat de betrokken medewerker
het certificaat “VG&M-voorschriften” kan overleggen;
Voor het verkrijgen van de benodigde toegangsspecificaties kan Medegebruiker zich wenden
tot de lokaal verantwoordelijke NedTrain preventiecoördinator.
3.3. Het hiërarchisch toezicht op de werkzaamheden wordt niet door NedTrain maar door de
Medegebruiker uitgevoerd. NedTrain voert via haar lokaal verantwoordelijke
preventiecoördinator het coördinerend toezicht uit. De namen van de hiërarchische en
coördinerende toezichthouders worden vermeld op een door NedTrain verstrekte Toezichtkaart
die de betrokken medewerkers van de Medegebruiker bij zich dienen te dragen.
3.4. NedTrain behoudt zich het recht voor om, indien zij van mening is dat de werkzaamheden
niet veilig of in strijd met toepasselijke (milieu)wet- en regelgeving worden uitgevoerd, de Pas
derden/fabrikanten van de betrokken medewerker in te nemen waarmee eveneens de toegang
tot de terreinen en gebouwen van NedTrain is ontzegd; de werkzaamheden (tijdelijk) stil te
leggen en direct alle benodigde (nood)maatregelen te treffen om een veilige uitvoering te
garanderen. De eventuele (financiële) gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening en risico van
Medegebruiker.
3.5. Een actuele versie van het “Reglement Derden/Fabrikanten NedTrain” is op aanvraag bij
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NedTrain verkrijgbaar.
4) Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), de Wet arbeid vreemdelingen
(WAV), Arbeidsomstandighedenwet en overige toepasselijke wet- en regelgeving.
4.1. Medegebruiker staat tegenover NedTrain in voor de tijdige nakoming van al haar
verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke belasting- en sociale verzekeringswetgeving
en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid
vreemdelingen (WAV) ten aanzien van werknemers die door Medegebruiker, of door
Medegebruiker ingeschakelde derden, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te
werk gesteld zijn of zullen worden op locaties van NedTrain.
4.2. Medegebruiker draagt er zorg voor dat, indien zij een vreemdeling als bedoeld in de WAV bij
NedTrain te werk stelt, deze tewerkstelling in overeenstemming is en zal blijven met de WAV.
Daartoe bewerkstelligt Medegebruiker dat zij ten aanzien van die vreemdeling beschikt over
een geldige tewerkstellingsvergunning en een geldig identiteitsbewijs in de zin van de Wet op
de identificatieplicht. Medegebruiker stelt NedTrain voor aanvang van de feitelijke
werkzaamheden door de vreemdeling een afschrift van deze vergunning en van het
identiteitsbewijs van de vreemdeling in handen.
Indien en zolang NedTrain het identiteitsbewijs en de tewerkstellingsvergunning niet tot haar
beschikking en gecontroleerd heeft, is het de desbetreffende persoon niet toegestaan met de
werkzaamheden te starten en zal hij/zij het terrein direct dienen te verlaten.
4.3. Medegebruiker is aansprakelijk voor alle schade die NedTrain lijdt ten gevolge van het niet,
niet volledig of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen in verband met en/of voortvloeiende
uit de WAV, de Wet op de identificatieplicht, de Arbeidsomstandighedenwet en de
Vreemdelingenwet 2000, de kosten van eventuele door de Inspectie SWZ of andere bevoegde
organen opgelegde boetes en kosten van benodigde juridische bijstand voor NedTrain
daaronder begrepen.
4.4. Medegebruiker zal NedTrain, haar werknemers, bestuurders en andere hulppersonen op
eerste verzoek van NedTrain in en buiten rechte volledig vrijwaren voor de kosten van
aanspraken van derden, waaronder door de inspectie SZW (Arbeidsinspectie) of door andere
bevoegde organen opgelegde geldboetes of andere handhavingsmaatregelen en/of de kosten
van andere aan NedTrain opgelegde straffen, wegens overtreding van de
Arbeidsomstandighedenwet alsmede de bij tewerkstelling van de vreemdeling toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Vreemdelingenwet 2000, de WAV en de Wet
op de identificatieplicht.
5) Algemene Verkoopvoorwaarden NedTrain B.V. (uitgave december 2015)
5.1. De navolgende artikelen van de Algemene Verkoopvoorwaarden NedTrain B.V. zijn
eveneens van toepassing op deze offerte en de (te sluiten) overeenkomst: artikelen 2, 3, 4, 6, 7,
8, 14.4, 14.6, 14,7, 16, 17, 18 en 19. Deze verkoopvoorwaarden zijn als Bijlage aangehecht.
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