Algemene leveringsvoorwaarden Adviesburo Verhoef.
Artikel 1
Toepassing.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op al onze overeenkomsten en de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden en leveringen, met uitsluiting van de algemene voorwaarde van de opdrachtgever,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2 Tevens is van toepassing “De Nieuwe Regeling 2011; Rechtsverhouding Opdrachtgever -architect, ingenieur en
adviseur (DNR 2011)”, met dien verstande dat bij tegenstrijdigheid de bepalingen van onze algemene
leveringsvoorwaarden zullen prevaleren.
1.3 Genoemde DNR 2011 kunt u downloaden van de website: www.onri.nl.
1.4 Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in
dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is
gebonden als ware hij zelf opdrachtgever.
Artikel 2
Overeenkomst.
2.1 Aanbiedingen zijn twee maanden van kracht.
2.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door ons nog na de aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk worden
herroepen. Een herroeping zal door ons uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.
2.3 Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat onze algemene leveringsvoorwaarden door de
opdrachtgever zijn aanvaard.
Artikel 3
Omschrijving der werkzaamheden en diensten.
3.1 De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de aanbieding of de bevestiging van de overeenkomst
gespecificeerde werkzaamheden en diensten.
3.2 Alle prestatie die ten behoeve van het werk door ons moeten worden geleverd en niet zijn beschreven volgens artikel
3 lid 1 zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden en zullen apart in rekening worden gebracht.
Artikel 4
Geheimhouding.
4.1 Gegevens van een opdracht zullen door ons, zonder toestemming van de opdrachtgever, niet ter kennis van derden
worden gebracht, tenzij wij daartoe rechtens verplicht zijn.
4.2 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde zijn wij gerechtigd om een jaar na de oplevering van een rapportage, de
onderzoek- en meetgegevens daaruit toe te voegen aan een databank en daarover in het kader van onze
bedrijfsvoering op iedere ons geraden voorkomende wijze te beschikken of door derden te laten beschikken.
Artikel 5
Vergunningen en aanleveren van gegevens
5.1 De opdrachtgever staat in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, welke nodig zijn voor een
normale uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, behalve wanneer is overeengekomen dat de
vergunningen door Adviesburo Verhoef worden verzorgd.
5.2 De opdrachtgever voorziet ons vroegtijdig van kwalitatief volwaardige en digitaal reproduceerbare tekeningen,
alsmede van overige gegevens met betrekking tot in de overeenkomst genoemde werkzaamheden.
5.3 Alle gevolgen –boeten, schaden en dergelijke - ten gevolge van of voortvloeiende uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van
de in artikel 5 lid 1 en 2 bedoelde vergunningen en gegevens zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.4 Alle gevolgen veroorzaakt door het niet functioneren van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde
(meet)apparatuur of door de opdrachtgever niet correct uitgevoerde (voorbereidende) werkzaamheden, zoals
bijvoorbeeld het verschaffen van juiste en volledige gegevens, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 6
Hindernissen bij veldwerkzaamheden.
6.1 Indien de aan- en afvoer van het normaal gebruikelijke equipement niet zondermeer mogelijk is en bijzondere
maatregelen moeten worden getroffen, zijn alle daaraan verbonden kosten, ook die voor wachttijden, voor rekening
van de opdrachtgever.
6.2 Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden hindernissen voorkomen of zich onvoorziene omstandigheden
voordoen hebben wij het recht de werkzaamheden te staken om op een later tijdstip de werkzaamheden opnieuw uit
te voeren. De hiermede gepaard gaande kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Indien de opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden ondanks hindernissen of onvoorziene omstandigheden toch
worden voortgezet, zijn alle kosten zoals die van het verwijderen van hindernissen, wachttijden en dergelijke, voor
rekening van de opdrachtgever, evenals eventuele schade aan en verlies van apparatuur en materieel.
6.4 Voor werkzaamheden op privé- of bedrijfsterreinen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de toegang tot de
locatie en het verstrekken van voldoende begeleiding. Hoewel uiterste zorgvuldigheid zal worden betracht bij de
werkzaamheden, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele beschadigingen e.d.
Artikel 7
Opleveringstermijn.
7.1 Door ons bij de aanbieding opgegeven (op)leveringstermijnen hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij anders
wordt overeengekomen. Bij niet-tijdige (op)levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
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Artikel 8
Gegevens.
8.1 Gegevens worden door ons gerapporteerd en digitaal (pdf of vergelijkbaar) ter beschikking gesteld, tenzij anders is
overeengekomen.
8.2 Verzending geschiedt voor risico van de opdrachtgever.
8.3 Tenzij anders is overeengekomen, zijn wij niet gehouden tot opslag van gegevens nadat wij de gegevens aan de
opdrachtgever hebben gerapporteerd.
8.4 Voor performance meting, verzamelen en analyseren wij meetgegevens uit de koelinstallatie. Bij opdrachtverlening,
verleent u toestemming voor het gebruik van meetdate voor analyse. Meetgegevens worden niet met derden gedeeld.
Artikel 9
Interpretaties en gebruik van de onderzoeksresultaten en rapporten.
9.1 Mocht er een verschil van mening ontstaan in verband met de resultaten van onze werkzaamheden, dan verbinden
wij ons, op kosten van ongelijk, een onderzoek uit te voeren.
9.2 Wij staan niet in voor de juistheid van andere dan door ons gerapporteerde conclusies en/of interpretaties, die de
opdrachtgever en/of derden verbinden aan door ons geleverde onderzoeksresultaten en rapporten.
9.3 Onderzoeksresultaten en rapportages, in het bijzonder die betreffende de bijkomende werkzaamheden, mogen door
opdrachtgever slechts worden gehanteerd binnen het kader van de doelstelling waarvoor zij volgens de overeenkomst
zijn samengesteld.
Artikel 10
Directievoering en toezicht, begeleiding.
10.1 Wij zijn gerechtigd opzichters en begeleiders tijdens de werkzaamheden aan een project uit te wisselen, tenzij anders
is overeengekomen, of tenzij het werk van zo korte duur is – minder dan een werkweek – dat uitwisseling hinder voor
het betreffende werk oplevert. De benodigde tijd voor overdracht van de werkzaamheden is niet voor rekening van de
opdrachtgever.
10.2 Indien het toezicht of de begeleiding later starten dan definitief met de opdrachtgever werd overeengekomen, of
wanneer die tijdelijk buiten onze schuld worden onderbroken, wordt de niet reëel gewerkte tijd verrekend tegen de
geldende tarieven, tenzij vooraf is overeengekomen dat bovenstaande regeling is uitgesloten. Bij werkonderbrekingen
langer dan 2 dagen worden de eerste 2 dagen tegen de geldende tarieven doorberekend. Voor de daaropvolgende
dagen wordt in overleg met de opdrachtgever naar een voor beide partijen bevredigende oplossing gezocht. Onder
werkonderbrekingen wordt tevens verstaan gevallen van vorstverlet, onbegaanbare terreinen, etc.
10.3 De arbeidstijd van de opzichter of begeleider zal parallel lopen met de arbeidstijden die op het werk worden
aangehouden. De opdrachtgever verplicht zich hierbij tijdig aan de opzichter of begeleider mede te delen welke
werktijden worden aangehouden en wanneer en waarom hier eventueel tijdelijk van kan of moet worden afgeweken.
De verrekening van de werkzaamheden van de opzichter of begeleider zal geschieden op basis van de bij ons op het
moment van ingaan van de werkzaamheden geldende normale arbeidstijd (aantal uren per werkweek). Overuren
worden afzonderlijk verrekend, gebaseerd op het aantal uren per werkweek.
Artikel 11
Betaling.
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen onze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan.
11.2 Bij overschrijding van deze betalingstermijn wordt door ons – zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling
noodzakelijk is de wettelijke rente ex art. 6:119a BW in rekening gebracht.
11.3 Degene die ons een opdracht verstrekt is ten opzichte van ons hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit
de opdracht voortvloeien, ook als de opdracht namens derden is verstrekt.
11.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten en de kosten van een juridisch raadsman daaronder
begrepen, welke wij jegens onze contractpartner dienen te maken ter effectuering van onze rechten met betrekking tot
de tussen ons en onze contractpartner gesloten overeenkomst, komen voor rekening van onze contractpartij. Bij
inschakeling door ons van een advocaat worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform het alsdan
geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten; in alle andere zaken worden de kosten door deze
advocaat berekend conform het gebruikelijke declaratietarief.
11.5 Nalatigheid in de betaling geeft ons het recht om na deugdelijke sommatie lopende overeenkomsten te annuleren of
desgewenst op te schorten tot de betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding indien
daarvoor gronden zijn.
11.6 Wij zijn steeds gerechtigd tussentijds zekerheidsstelling te eisen voor door opdracht te verrichten betalingen. Blijft de
opdrachtgever in gebreke binnen de gestelde termijn deze zekerheid te geven, dan hebben wij het recht om zonder
ingebrekestelling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder rechtelijke
tussenkomst – onverminderd ons recht op betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte en ons recht op
schadevergoeding – ofwel de verdere uitvoering van bestaande overeenkomsten op te schorten tot betaling heeft
plaatsgevonden en voor verdere uitvoering vooruitbetaling te eisten.
11.7 De opdrachtgever dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren betreffende de factuur dienen binnen 8 dagen
na dagtekening van de factuur kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de
opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt.
Artikel 12
Toepasselijk recht.
12.1 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland
plaatsvindt, het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.
12.2 Het bepaalde in artikel 12 lid 1 is ook van toepassing wanneer de opdrachtgever buiten Nederland gevestigd is.
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