ALGEMENE VOORWAARDEN
Ortageo AsbestB.V.
Gedeponeerd bij de KvK d.d. 09 maart 2018 onder nummer 66392438.

Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1.

Tenzij anders aangegeven wordt in deze Algemene Voorwaarden (hierna: de algemene
voorwaarden) verstaan onder:
•
Opdrachtnemer: Ortageo Asbest B.V.. (hierna: Opdrachtnemer)
•
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die zich in verband met de levering van
diensten jegens Opdrachtnemer als afnemer heeft verbonden of met dat doel met deze in
onderhandeling is.
•
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer
•
Opdracht: al hetgeen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van een door (één
der) Partijen getekende opdrachtbevestiging schriftelijk is overeengekomen.

1.2.

De algemene voorwaarden omvatten de in dit document opgenomen artikelen, alsmede de DNR
(de 'Rechtsverhouding Opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur- DNR 2011', hierna te
noemen DNR).

1.3.

De algemene voorwaarden van Opdracht-nemer zijn van toepassing op alle (raam)aanbiedingen,
(raam)offertes, (raam)overeenkomsten, leveringen of overige diensten (hierna: offertes) van
Opdracht-nemer. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever
gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.4.

De algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website: https://www.ortageo.nl/algemenevoorwaarden/en liggen ter inzage op de vestiging te Almelo. De algemene voorwaarden worden op
schriftelijk verzoek tevens per post of per e-mail gratis toegezonden.

1.5.

De DNR is te downloaden via de website http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011. De DNR
ligt tevens ter inzage op het kantoor van Opdrachtnemer te Almelo. Een exemplaar van de DNR
wordt op verzoek naar keuze per post of per e-mail gratis toegezonden.

1.6.

In geval van tegenstrijdige bepalingen in de Opdracht ten opzichte van de algemene voorwaarden
zal de inhoud van de Opdracht prevaleren boven de inhoud van de algemene voorwaarden
beschreven bepalingen. De algemene voorwaarden op haar beurt prevaleren boven de DNR.

1.7.

De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Opdrachtgever waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

1.8.

Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. In deze algemene
voorwaarden is een rubricering per artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht. Deze dient bij de
interpretatie zo nodig buiten beschouwing te blijven.

1.9.

Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven
de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen partijen overeengekomen
afwijkingen zijn geldig. Afwijkingen gelden slechts voor de enkele overeenkomst waarop zij
betrekking hebben dus alleen voor het specifieke geval.

1.10. Opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van een Opdracht:
•
kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden;
•
afstand te hebben gedaan van toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever
gehanteerde eigen voorwaarden.
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1.11. Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met
betrekking tot latere overeenkomsten, al dan niet voortvloeiende uit de eerste rechtsbetrekking, met
Opdrachtnemer.

Offertes en opdrachtbevestigingen
2.1.

Door de Opdrachtnemer wordt ervan uitgegaan dat de Opdrachtgever alle voor het uitbrengen van een
offerte relevante informatie aan de Opdrachtnemer beschikbaar heeft gesteld. Een offerte is gebaseerd op
de juistheid en volledigheid van de informatie die door Opdrachtgever aan Opdracht-nemer is verstrekt.

2.2.

Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle voor de uitvoering van de Opdracht van belang zijnde informatie
uiterlijk op het moment van aanvang van de Opdracht aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.

2.3.

Door de Opdrachtnemer wordt ervan uitgegaan dat de door de Opdrachtgever versterkte informatie juist en
volledig is. Op-drachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of
namens Opdrachtgever verstrekte informatie en berekeningen of gemaakte onderzoeken.

2.4.

Aan Opdrachtgever worden de extra kosten in rekening gebracht indien er sprake is van onvolledige of
onjuiste informatie. Kosten die ontstaan door het niet tijdig beschikbaar zijn van relevante informatie zijn
voor rekening van Opdrachtgever.

2.5.

Alle offertes - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten - zijn vrijblijvend en kunnen
door Opdrachtnemer vormvrij worden herroepen.

2.6.

Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever had behoren te begrijpen
dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7.

Alle offertes van Opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

2.8.

Een Opdracht wordt eerst tot stand gekomen geacht, na verzending van een ondertekende
Opdrachtbevestiging dan wel na bevestiging van de Opdracht door Opdrachtgever dan wel in het geval
beschreven in art. 2.9 van de algemene voorwaarden.

2.9.

Opdrachtgever wordt geacht hetgeen in de Opdrachtbevestiging omschreven is met Opdrachtnemer te zijn
overeengekomen, indien Opdrachtnemer op de achtste (8e) dag na verzending van de Opdrachtbevestiging
niet van Opdrachtgever het schriftelijk bericht heeft ontvangen dat de inhoud van de bevestiging afwijkt van
hetgeen zou zijn overeengekomen.

2.10. Indien in de aanvaarding door Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn
aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de
vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien Opdrachtnemer tevens schriftelijk aan Opdrachtgever
heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.
2.11. Behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs en opzichte van Opdrachtgever strekt tot volledig
bewijs van de inhoud van de overeenkomst:
•
de Opdrachtbevestiging van Opdracht-nemer en/of
•
de schriftelijke Opdracht van Opdrachtgever.
2.12. Wijzigingen in overeengekomen Opdrachten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden na deze
totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
2.13. Opdrachtnemer voert de opdracht uit met inachtneming van de in redelijkheid van haar te verwachten
onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.
2.14. Opdrachtnemer gaat met de acceptatie van een opdracht een inspanningsverplichting met Opdrachtgever
aan. In geen geval wordt een resultaatsverplichting aangegaan.
2.15. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan
Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Opdracht bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien
aard zijn dat de uitvoering van de Opdracht onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt, dat naleving van de Opdracht in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, heeft
Opdrachtnemer het recht de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden zonder dat daardoor enige
gehoudenheid tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever ontstaat.
2.16. Indien Opdrachtgever de aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is
Opdrachtgever verplicht om aan Opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van de Opdracht redelijke
gemaakte (on)kosten te vergoeden, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding
wegens winstderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade en kosten.
Prijsbepaling en betalingen
3.1.

Een offerte is gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijs-factoren zoals
arbeidsloon, belasting, premie, kosten toeleveranciers e.d. Indien na aanvaarding van de offerte een of meer

Algemene Voorwaarden Ortageo Asbest B.V. / 02-01-2018

2/8

kostprijsverhogende factoren - waaronder begrepen aan Opdrachtnemer op te leggen heffingen,
belastingen, retributies en dergelijke - een verhoging ondergaan, welke op het moment van het uitbrengen
van de offerte niet was te voorzien, is Opdrachtnemer gerechtigd deze verhoging aan Opdrachtgever door
te berekenen nadat minimaal drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verlopen.
3.2.

De tarieven worden jaarlijks per 31 december geïndexeerd conform het indexcijfer 'prijsindexcijfer
consumptie CBS' dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is vastgesteld.

3.3.

De prijzen in een offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in
het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4.

Eventuele legeskosten door of vanwege (semi-) publieke organen worden bij Opdrachtgever aanvullend in
rekening gebracht.

3.5.

Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

3.6.

Vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn direct en ineens opeisbaar indien:

•

na het sluiten van de overeenkomst Op-drachtnemer omstandigheden ter kennis komen die
Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen
zal voldoen.
• Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst – waaronder doch niet beperkt tot zijn
betalingsverplichtingen – en/ of onderhavige voorwaarden niet stipt nakomt.
• er jegens Opdrachtgever sprake is van een aanvraag of verlening van surseance van
betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling
of liquidatie van de zaken van Opdrachtgever of van diens overlijden of indien Opdrachtgever
door beslaglegging of anderszins de beschikking over haar vermogen verliest. Indien deze
omstandigheden zich voordoen, is Opdrachtgever verplicht dat onverwijld schriftelijk te
melden aan Opdrachtnemer.
In genoemde gevallen is Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van het overeengekomene op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen,
een en ander sluit niet uit de bevoegdheid van Opdrachtnemer om gebruik te maken van haar
overige rechten, waaronder het recht op nakoming.
3.7.

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een aanbetaling, vooruitbetaling of zekerheden te verlangen
alvorens tot levering of verdere levering over te gaan en - bij weigering van Opdrachtgever - haar
verplichtingen op schorten.

3.8.

Leveringen aan niet in Nederland gevestigde Opdrachtgevers geschieden slechts na vooruitbetaling van het
totaal door Opdrachtgevers te betalen bedrag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.9.

Opdrachtgever is niet gerechtigd enige aftrek, verrekening, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

3.10. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, is Opdrachtgever zonder nadere
in gebreke stelling in verzuim en zal Opdrachtnemer vrij zijn de incasso van het (de) openstaande bedrag(en)
over te dragen aan derden.
3.11. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is hij vanaf de datum van verzuim een vertragingsrente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke vertragingsrente vermeerderd met 3% per jaar, alsmede alle (buiten-) gerechtelijke
kosten met een minimum van 15% van de hoofdsom te verhogen met de werkelijk door Opdrachtnemer
gemaakte gerechtelijke incassokosten inclusief kosten griffierechten en deurwaarder.
Meer- en minderwerk
4.1.

De Opdrachtnemer is gerechtigd tegen de overeengekomen tarieven en met in achtneming van het
bepaalde in art. 3 van deze Voorwaarden meerwerk in rekening te brengen indien in het kader van de
vervulling van de Opdracht extra werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk blijken te zijn.

4.2.

Opdrachtnemer zal ter vervulling van haar inlichtingenverplichting Opdrachtgever tijdig inlichten over
(eventuele) financiële gevlogen en risico’s, verbonden aan het stellen van andere of meer eisen, het
uitstellen of wijzigen van beslissingen en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het aangaan van
de overeenkomst geen rekening is gehouden.

4.3.

Als meerwerk wordt mede beschouwd al het werk dat door de Opdrachtnemer, hetzij op verzoek van
Opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften, wordt
uitgevoerd. Tevens geldt als meerwerk de kosten van extra werkzaamheden die gevolg zijn van niet aan de
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Opdrachtnemer toerekenbare aanpassingen c.q. stagnaties in de planning van een overeengekomen
Opdracht, alsmede de extra werkzaamheden die voortkomen uit door Opdrachtgever gewenste
aanpassingen van definitieve versies van rapportages.
4.4.

Tenzij anders overeengekomen is in de offerte geen rekening gehouden met starter-leg, bouwvergaderingen
of overige externe besprekingen gedurende de uitvoering van de Opdracht. Indien startoverleg,
bouwvergaderingen of overige externe besprekingen en eventuele verslaglegging wel aan de orde zijn
worden de kosten op basis van werkelijk bestede tijd en gemaakte kosten als meerwerk bij Opdrachtgever
in rekening gebracht.
Aanvullende bepalingen wat betreft uitvoering en duur van de opdracht

5.1.

De Opdracht zal worden uitgevoerd gedurende de in de overeenkomst vastgelegde tijd met inachtneming
van de in de overeenkomst vastgelegde einddatum. Indien in de overeenkomst geen duur of einddatum is
genoemd, geldt dat de Opdracht binnen een redelijke termijn uitgevoerd zal dienen te zijn.

5.2.

De in de overeenkomst opgenomen einddatum geldt nimmer als fatale termijn. In geval van overschrijding
van de datum dient Op-drachtnemer door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld en zal
daarbij aan Opdrachtnemer een redelijke termijn moeten worden gegund om alsnog de opdracht te
voltooien. Wordt die termijn overschreden, dan heeft Opdrachtgever, behoudens in geval van overmacht
aan de kant van Opdrachtnemer, het recht de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden
waarbij partijen voor het wel uitgevoerde gedeelte met elkaar af te rekenen zonder dat Opdrachtgever enig
recht heeft op vergoeding van schade.

5.3.

Er is pas sprake van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van Opdrachtnemer, indien Opdrachtgever
Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij heeft gesommeerd om de gevolgen van de
tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en Opdrachtnemer deze sommaties niet of niet tijdig
heeft voldaan.

5.4.

Opdrachtnemer pleegt jegens Opdrachtgever bovendien pas wanprestatie, indien zij bij de uitvoering van
de Opdracht tekort schiet op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldige
handelend bedrijf had kunnen en moeten vermijden, nadat zij door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is
gesteld om de gevlogen van die tekortkoming binnen redelijke termijn te herstellen. Opdrachtgever is niet
bevoegd een vermeende tekortkoming zelf te (doen) herstellen, alvorens Opdracht-nemer daartoe
toestemming heeft gegeven.
Vrijwaring en aansprakelijkheid op-drachtnemer

6.1.

Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Opdrachtgever
of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of van
diens leidinggevende, ondergeschikte(n) of van de door hem ingeschakelde derde(n), zulks met
inachtneming van het hierna bepaalde.

6.2.

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een schade zijn oorzaak vindt in het niet nakomen
door Opdrachtgever van de in de overeenkomst en/ of in de onderhavige voorwaarden gestelde regels of
gegeven aanwijzingen van Opdrachtnemer, of indien er anderszins sprake is van eigen schuld.

6.3.

Opdrachtnemer staat niet in voor onjuist/ ondeskundig of verkeerd gebruik door Opdrachtgever of door
derden van door haar geleverde diensten. Indien Opdrachtgever niet stipt al zijn verplichtingen is
nagekomen, is Opdrachtnemer daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

6.4.

Met uitdrukkelijke uitsluiting van het gestelde in art. 15 van de DNR is iedere aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van
de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Opdrachtnemer. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering
door de verzekeraar plaatsvindt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de gefactureerde som
opgenomen in de Opdracht met een maximum van € 100.000. Indien Opdrachtgever consument is geldt in
afwijking van de vorige zin dat, indien om welke reden dan ook geen uitkering door verzekeraar plaatsvindt,
de aansprakelijkheid voor schade ter zake van Opdrachten waarvoor een prijs is overeengekomen die lager
is dan € 75.000, de maximale aansprakelijkheid € 25.000 bedraagt. Daarbij gelden de navolgende
beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1:

•

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden die, direct
of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens Op-drachtnemer mondeling of
schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door Opdrachtgever, diens
vertegenwoordiger of derden zijn opgevolgd;
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•

•

•

ingeval van mondelinge door of namens Opdrachtnemer verstrekte informatie is deze nimmer
aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden en/of niet ontvangen of onjuist
overgekomen informatie;
nimmer voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of ge-volgschade
(bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door
welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te
verzekeren;
de door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door
Opdrachtgever te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de
door Opdrachtgever geleden schade.

6.5.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden,
ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name
onrechtmatige daad.

6.6.

Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door of
voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) haar website.
Vrijwaring en aansprakelijkheid opdrachtgever

7.1.

In het geval de Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering door Opdrachtnemer van activiteiten
welke vallen onder een certificatieschema, dient de Opdrachtnemer zich in eerste instantie te wenden tot de
Op-drachtnemer. Zo nodig kan de Opdrachtnemer zich in tweede instantie wenden tot de certificatieinstelling.

7.2.

De bevoegdheid van Opdrachtgever zich op een tekortkoming van Opdrachtnemer te beroepen vervalt
indien Opdrachtgever niet binnen één maand nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt, of redelijkerwijze had
moeten ontdekken, schriftelijk en, conform het bepaalde in art. 7.3 van de algemene voorwaarden, met
redenen omkleed bij Op-drachtnemer heeft geprotesteerd.

7.3.

Indien Opdrachtgever stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan
de zijde van Opdracht-nemer, dient Opdrachtgever zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te
tonen. Een tekortkoming kan slechts aan Opdrachtnemer worden toegerekend indien er sprake is van opzet
en/of grove schuld van haar zijde.

7.4.

Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens Op-drachtnemer heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om onverwijld, met
bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van de eventuele aanspraak jegens
Opdrachtnemer schriftelijk aan Op-drachtnemer mede te delen op straffe van verval van recht.
Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer
een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Op-drachtnemer
aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt nalaten begrepen.

7.5.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door of (mede) een gevolg is van haar
gedragingen in strijd met de in de overeenkomst en/of de Voorwaarden opgelegde verplichtingen en
verboden en/of de door Opdrachtnemer gegeven aanwijzingen.

7.6.

Opdrachtgever is zonder rechtelijke tussenkomst verplicht alle onkosten te vergoeden die buiten de door
Opdrachtnemer aanvaarde werkzaamheden vallen. De vergoeding is ook van toepassing op de schaden
die hieruit kunnen ontstaan.

7.7.

Met inachtneming van artikel 7.1 verjaren vorderingen van Opdrachtgever op Op-drachtnemer in ieder geval
na verloop van één (1) jaar na het ontstaan, dan wel bekend worden van de vorderingen.

7.8.

Aan de informatie op de website van Op-drachtnemer kunnen door Opdrachtgever geen aanspraken of
rechten worden ontleend.
Aanvullende technische bepalingen wat betreft de uitvoering van de Opdracht

8.1.

Opdrachtgever zal voorafgaand aan de werkzaamheden aan Opdrachtnemer een actuele tekening doen
toekomen ( AutoCAD: DWG- of DXF-formaat). Kosten die ontstaan door het niet tijdig beschikbaar zijn van
tekeningen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.2.

Tenzij anders aangegeven wordt in de offerte ervan uitgegaan dat eventueel noodzakelijke toestemming of
vergunningen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren door Opdrachtgever worden verzorgd. Kosten
die ontstaan door het niet tijdig geregeld zijn van toestemming of vergunningen zijn voor rekening van

Algemene Voorwaarden Ortageo Asbest B.V. / 02-01-2018

5/8

Opdrachtgever.
8.3.

Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de werkzaamheden door Opdrachtnemer in een aaneengesloten
tijdvak kunnen worden uitgevoerd. Tenzij anders overeengekomen is in de offerte aangehouden dat er in dit
kader door Opdrachtnemer geen extra niet voorzienbare kosten behoeven te worden gemaakt (kosten in
relatie tot bijvoorbeeld wachttijden of voor bijzondere maatregelen).

8.4.

Opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van Opdrachtnemer onverwijld alle noodzakelijke c.q.
vereiste medewerking te verlenen, zodanig dat Opdrachtnemer haar verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst tussen partijen kan nakomen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van
vrije toegang op/in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever staat er voor in, dat
de door haar te verstrekken gegevens, waaronder in-loggegevens, gegevens omtrent verwijdering van
asbest, asbestinventarisaties, werkmethoden en of omschrijvingen met betrekking tot veiligheid e.d. nodig
ter uitvoering van de overeenkomst door Opdracht-nemer, tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Het is
Opdrachtnemer te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Opdrachtgever is vereist
– toegestaan de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk of met behulp van door haar
ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit de met Opdrachtgever tot
stand gekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.

8.5.

De rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden wordt digitaal als Pdf-bestand geleverd. Hardcopy’s van
een rapport worden tegen meerprijs geleverd.

8.6.

Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere
gegevensdragers (inclusief onderzoeken, rapporten, tekeningen en berekeningen) worden geacht door
Opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer Opdrachtgever niet binnen twee weken na verzenddatum
schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.
Samenwerking met door of vanwege Opdrachtgever ingeschakelde derden

9.1.

Indien de Opdracht met zich meebrengt, dat de Opdrachtnemer voor de vervulling ervan haar
werkzaamheden moet afstemmen op werkzaamheden van een door Opdrachtgever ingeschakelde derde,
zal Opdrachtgever vaststellen wie als coördinator met de afstemming van de werkzaamheden wordt belast
en wat ieders taak in dezen is.

9.2.

Deze afstemming houdt tenminste in dat de coördinator tijdig in overleg met de Op-drachtnemer,
Opdrachtgever en de door haar ingeschakelde derde|(n) een tijdsschema voor de uitvoering van de
Opdracht vaststelt en dat de coördinator – ingeval van tijdsovertreding of andere omstandigheden die tot
vertraging of schade kunnen leiden – onverwijld met hen overleg pleegt en aan hen schriftelijk verslag
daarvan doet toekomen.

9.3.

Indien de Opdrachtnemer een Opdracht krijgt te vervullen die ook werkzaamheden op een ander dan zijn
eigen vakgebied met zich meebrengt, kan het daarvoor andere deskundigen inschakelen, waarvan zij
tevoren Opdrachtgever op de hoogte brengt. Als uit het inschakelen van deze andere deskundigen kosten
voor Opdrachtgever voortvloeien, wordt door de Opdrachtnemer vooraf toestemming aan Opdrachtgever
gevraagd.

9.4.

De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die een door de Opdrachtgever
ingeschakelde derde maakt, of schade die door deze derde wordt aangericht.
Overmacht

10.1. Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer
in volle omvang van Opdrachtnemer gevergd kan worden, geeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst
geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder dat Opdrachtgever recht
heeft op vergoeding van schaden en andere mogelijk hieruit voortvloeiende kosten, waarbij Opdracht-nemer
het recht heeft het reeds uitgevoerde gedeelte aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
10.2. De in artikel 5.1 genoemde einddatum of overeengekomen termijn ter zake leveringen van zaken of voor
het verrichten van diensten waaronder de advisering door Op-drachtnemer wordt verlengd met de periode,
gedurende welke Opdrachtnemer door omstandigheden is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
10.3. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel wordt ondermeer verstaan: oorlog(sdreiging), oproer,
brand, waterschade, overstroming, vandalisme, werkstaking bij betrokken bedrijven en diensten, ongunstige
weersomstandigheden, stagnatie in levering door nutsbedrijven en onderaannemers, overheidsmaatregelen
(w.o. niet op tijd verleende vergunningen en toestemmingen), verkeersstoringen, diefstal, beschadiging of
verlies tijdens transport en alle overige omstandigheden die buiten toedoen van Op-drachtnemer de naleving
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van de overeenkomst kunnen verhinderen.
10.4. Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als
gevolg van overmacht en derhalve niet aan zijn schuld is te wijten, noch krachtens wet, rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.5. Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de
overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolgde de overeenkomst is
gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets (meer of
anders) verschuldigd zullen zijn. Opdrachtgever heeft nimmer recht op vergoeding van schaden en andere
mogelijk hieruit voortvloeiende kosten.
Onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, geheimhouding en vrijwaring van druk
11.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te
ontbinden indien door of namens Opdrachtgever in verband met de totstandkoming of uitvoering van de
overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die werkzaam is bij
Opdrachtnemer.
11.2. De werknemers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst ontleende
verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
11.3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, haar werknemers en de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden, volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid in verband
met de uitvoering door Opdrachtnemer van de overeenkomst. In het kader van haar vrij-waringsverplichting
is Opdrachtgever onder meer gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen
aanspraken van derden.
11.4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen binnen een jaar na beëindiging van een opdracht geen personeel
van elkaar in dienst nemen tenzij Partijen daarover schriftelijke overeenstemming hebben bereikt.
11.5. De door Opdrachtgever in verband met de opdracht verstrekte informatie en gegevens zullen door
Opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld en zullen alleen worden gebruikt voor het doel waartoe ze
zijn versterkt.
11.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
11.7. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk om toestemming vragen indien Op-drachtnemer omtrent de
voor Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden wenst te publiceren.
11.8. Opdrachtgever verplicht zich aan derde(n) geen mededelingen te doen over de aanbieding, aanpak,
werkwijze en overige gegevens en informatie van Opdrachtnemer in verband met de opdracht dan wel het
bedrijf en de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer betreffend. Partijen zullen over en weer geheimhouding
betrachten over al hetgeen zij in de uitvoering van de Opdracht van elkaar ter kennis is gekomen.
11.9. Opdrachtnemer verklaart op geen enkele wijze of tegen welke beloning dan ook resultaten te rapporteren
die in strijd zijn met gemeten resultaten.
11.10. Opdrachtnemer beschikt over een regeling om te bewerkstelligen dat directie en personeel gevrijwaard zijn
van ongepaste interne en externe commerciële, financiële en andere verplichtingen en invloeden die de
kwaliteit van haar werk nadelig kan beïnvloeden.
Opschorting en ontbinding overeenkomst
12.1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de
met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeit alsmede in geval van faillissement, surseance van
betaling, stillegging of liquidatie van zijn onderneming of zijn overlijden, wordt Opdrachtgever geacht van
rechtswege in verzuim te zijn c.q. heeft de Opdrachtnemer het recht zonder enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten ofwel de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie
is gehouden. Dit onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om betaling te vorderen van hetgeen zij ter
zake de opdracht reeds heeft uitgevoerd en onverminderd het recht van de Opdrachtnemer in verband met
de opschorting of ontbinding een vergoeding van Opdrachtgever te vorderen van de schade en rente indien
daartoe gronden zijn.
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12.2. Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring daartoe
van de Opdracht-nemer aan Opdrachtgever.
12.3. Alvorens Opdrachtgever rechtsgeldig de overeenkomst met de opdrachtnemer wil ontbinden, dient hij de
Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen en de Op-drachtnemer een redelijke termijn te gunnen
om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
12.4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst met de Opdrachtnemer gedeeltelijk annuleert of ontbindt, zonder
dat er sprake is van verzuim c.q. toerekenbare tekortkomingen aan de kant van de Opdrachtnemer, is de
Op-drachtnemer steeds gerechtigd ter gemaakte kosten en gederfde winst een schadevergoeding van
minimaal 50% van de aan de opdracht verbonden prijs onverminderd het recht van de Opdrachtnemer te
vorderen van hetgeen reeds verricht is. Voornoemde schadevergoeding laat het recht van Op-drachtnemer
om de werkelijk door haar gemaakte kosten, geleden en nog te lijden schade en gederfde winst op
Opdrachtgever te verhalen.
Slotbepalingen
13.1. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst voort te duren,
blijven na het einde van die overeenkomst bestaan.
13.2. Het is Opdrachtgever slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons toegestaan zijn rechten
en/of plichten uit een enige overeenkomst aan derde(n) over te dragen.
13.3. Het is Opdrachtnemer toegestaan de in enige overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en
verplichtingen aan der-den over te dragen. In het geval verplichtingen van Opdrachtnemer worden
overgedragen dient Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen en heeft
Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding
ter gehouden.
13.4. Indien Opdrachtnemer op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden
moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en / of vernietigingsrecht
te kunnen uitoefenen, is Opdrachtnemer niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later
mocht komen vast te staan dat zij bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
Toepasselijk recht
14.1. Op alle door de Opdrachtnemer aanvaarde en uitgevoerde Opdrachten is het Nederlands recht van
toepassing.
14.2. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald
dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing
op onderhavige overeenkomst(en).
14.3. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Bevoegde Rechter in het arrondissement waar het
betreffende kantoor van de Opdrachtnemer is gevestigd. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door
de bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, zullen de overige
bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
14.4. De toepasselijkheid van internationale verdragen op overeenkomsten tussen de Op-drachtnemer en
Opdrachtgever wordt zover toelaatbaar nadrukkelijk uitgesloten.

Almelo, 02 januari 2018
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