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Corona clausule 

 
Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus (COVID-19) en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor 
de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. Partijen zullen zich houden aan de in 
acht te nemen voorschriften en richtlijnen en dringende adviezen van overheidswege en zich ieder inspannen 
het werk vrij te houden van besmettingen en uitval als gevolg van het coronavirus (COVID-19). Partijen 
verklaren over en weer dat de gevolgen van of in verband met het coronavirus (COVID-19) en/of door vanwege 
de overheid te treffen maatregelen en/of in acht te nemen voorschriften en richtlijnen voor de 
onderaannemer/leverancier uitsluitend een beroep op kostenvergoeding en/of termijnverlenging rechtvaardigen: 
1. Indien en voor zover op kostenvergoeding en/of termijnverlenging aan de Hoofdaannemer wordt toegekend 

door haar Opdrachtgever en 
2. Voor zover de door de Opdrachtgever van de Hoofdaannemer toegekende kostenvergoeding en/of 

termijnverlenging betrekking heeft op de door onderaannemer/leverancier te verrichten prestatie. 

Indien sprake is van gevolgen als hierboven bedoeld, zal de onderaannemer/de leverancier dit zo spoedig 

mogelijk schriftelijk melden aan de Hoofdaannemer en deugdelijk onderbouwen. Ingeval van zijn eventuele 

verzoek om kostenvergoeding zal Opdrachtnemer tevens dienen aan te tonen welke inspanningen hij heeft 

verricht c.q. maatregelen hij heeft getroffen teneinde het risico van besmetting met COVID-19 en de gevolgen 

voor het werk daarvan te voorkomen c.q. te beperken 

 

Monitoring en informatie 

Partijen willen de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) voor de goede uitvoering van de overeenkomst 

zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst. Met het oog daarop zal de onderaannemer/leverancier, in beginsel twee wekelijks, met de 

Hoofdaannemer de voortgang van de verplichtingen onder de overeenkomst bespreken met inbegrip van de 

verstorende en vertragende omstandigheden die zich hebben voorgedaan en de mogelijke gevolgen daarvan 

voor het verdere verloop. De onderaannemer/leverancier zal daarbij een indicatie geven van de ten gevolge van 

het coronavirus (COVID-19) opgetreden extra kosten, waarbij het de onderaannemer/leverancier gelet op het 

bepaalde onder 1. en 2. hierboven duidelijk is dat deze opgave nog geen recht geeft op een kostenvergoeding 

en/of termijnverlenging. 


