
Artikel 1
Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op

alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende 
leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden binnen Nederland, waar-
onder niet begrepen de Nederlandse territoriale wateren in de Noordzee,
met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever onze 
algemene voorwaarden en ontstaat een overeenkomst tot het uitvoeren
van werkzaamheden.

Artikel 2
Aanbieding en overeenkomst
1. Aanbiedingen voor werkzaamheden zijn vrijblijvend, tenzij anders is 

vermeld. De aanbiedingen geschieden in het algemeen op basis van op
het moment van aanbieden geldende tarieven en zijn exclusief B.T.W., 
tenzij anders vermeld.

2. Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren 
van diensten wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de
opdracht door ons is aanvaard.

Artikel 3
Omschrijving der werkzaamheden
1. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de aanbieding of in 

de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden, 
inclusief alle wijzigingen c.q. aanvullingen die naderhand in overleg worden
aangebracht.

2. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld worden 
alle bijkomende werkzaamheden apart in rekening gebracht. Onder bijko-
mende werkzaamheden is onder meer te verstaan:
- het uitzetten en waterpassen van onderzoekspunten;
- het classificeren van geroerde en ongeroerde monsters;
- het opsporen van kabels en leidingen;
- het verrichten van graaf- en sloopwerkzaamheden;
- het verwijderen en weer aanbrengen van obstakels als wegdekken, 

hek werken en beplanting;
- het afvoeren van grond;
- het voorbespreken van werkzaamheden met beherende instanties of 

derden.
- wachttijden, beton/asfaltboringen, puin

Artikel 4
Geheimhouding
1. Gegevens van een opdracht zullen door ons, zonder toestemming van de

opdrachtgever, niet ter kennis van derden worden gebracht.
2. Na verloop van een periode van twee en een half jaar kunnen algemene 

gegevens als boorresultaten uit de gerapporteerde opdrachten voor alge-
mene bodemarchieven worden gebruikt. Gebruik van de gegevens voor
derden is alleen toegestaan indien geen direct verband bestaat met de
oorspronkelijke opdracht. Kan dit verband niet weerlegt worden dan blijft
artikel 4, sub 1 van kracht.

3. Opdrachtgever gaat akkoord met lid 2 van dit artikel, tenzij hij bij het vers-
trekken van de opdracht ons mededeelt deze alinea buiten werking te wil-
len houden.

4. Voor eigendomsrechten, auteursrechten en octrooien gelden, tenzij dit 
tussen ons en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, de
ten deze betreffende bepalingen van de R.V.O.I. zoals deze luiden bij het
verlenen van de opdracht.

Artikel 5
Onvoorziene en abnormale omstandigheden in geval van:
a. oorlog, onlusten, overstromingen en andere rampen;
b. gebrek aan hulp- en brandstoffen, stakingen, uitsluitingen, bedrijfs-

storingen, overheidsingrijpen, verkeersstoornissen, abnormale weers-
omstandigheden en dergelijke gevallen - onverschillig of één en ander 
plaatsvindt in ons eigen bedrijf dan wel in ons toeleverende bedrijven of
transportondernemingen;

c. zodanige wijzigingen in de omstandigheden dat (verdere) nakoming van 
onze verplichting voor ons zo bezwaarlijk wordt, dat deze redelijkerwijze
niet van ons kan worden verlangd;

d. het in gevaar komen van de veiligheid van onze mensen, door welke 
omstandigheden ook, hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussen-
komst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat wij tot enige
vergoeding van schaden, door opdrachtgever of door derden geleden,
gehouden zullen zijn. De werkzaamheden door ons, of een door ons daar-
toe opdracht verleende derde, verricht tot aan de opschorting of ontbon-
denverklaring moeten door de opdrachtgever aan ons worden vergoed.

Artikel 6
Transport
1. Aan- en afvoer van onderzoeksmateriaal en meetapparatuur wordt ver-

rekend overeenkomstig het gestelde in onze offerte of opdrachtbevesti-
ging, mits de onderzoekspunten met het normaal gebruikelijk equipment
bereikbaar zijn.

2. Indien dit niet zonder meer mogelijk is en bijzondere maatregelen moeten 
worden getroffen, zijn alle daaraan verbonden kosten, ook die voor wacht-
tijden, voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7
Vergunningen
1. Opdrachtgever staat jegens ons in voor het tijdig verkrijgen en behouden 

van alle vergunningen, ook die van overheidswege, welke benodigd zijn 
voor de te verrichten werkzaamheden en voor een normale wijze van uit-
voering daarvan, alsmede voor het gebruik van de toegangswegen naar 
het werkterrein.

2. Alle gevolgen - boeten, schaden en dergelijke - ten gevolge van of voort-
vloeiende uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van de in lid 1 bedoelde ver-
gunningen zijn voor rekening van opdrachtgever in het bijzonder de kos-
ten van eventuele wachttijden en extra transporten.

3. Voor werkzaamheden aan of op openbare wegen, tram- en spoorwegen 
als ook waterwegen, zijn lid 1 en 2 onverminderd van toepassing.

4. Naast vergunningen verschaft opdrachtgever vroegtijdig de gegevens 
betreffende de aanwezigheid en de juiste ligging van kabels en leidingen.
Bij niet volledig informeren blijft opdrachtgever aansprakelijk.

Artikel 8
Hindernissen
1. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat in op of 

boven de bodem hindernissen voorkomen als stenen, steenlagen, hout,
kabels, leidingen en dergelijke, hebben wij het recht het onderzoekspunt te
verlaten en in de onmiddellijke nabijheid de werkzaamheden opnieuw uit
te voeren.

2. De hiermede gepaard gaande kosten komen voor rekening van opdracht-
gever.

3. Indien hindernissen schade aan of verlies van materiaal of apparatuur
van ons of van een door ons ingeschakeld bedrijf tot gevolg hebben, is de
opdrachtgever gebonden ons die schade of het verlies te vergoeden.

4. Indien opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden ondanks de hinder-
nissen toch moeten worden voorgezet, zijn alle kosten, zoals die van het
verwijderen en dergelijke, voor rekening van opdrachtgever, evenals even-
tuele schade aan en verlies van apparatuur en materiaal.

Artikel 9
Opleveringstermijn
1. De in onze schriftelijke bevestiging of anderszins schriftelijk opgegeven

opleveringstermijn berusten steeds op een schatting, omdat in verband
met de aard van de werkzaamheden opleveringstermijnen nimmer tevoren
exact zijn vast te stellen.

2. Overschrijding van de opleveringstermijnen - anders dan in gevallen van 
opzet of grove schuld onzerzijds - geeft opdrachtgever nimmer het recht
om schadevergoeding van ons te vorderen of een korting op ons toeko-
mende bedragen toe te passen.

3. Schaden aan derden toegebracht ten gevolge van overschrijding van
opleveringstermijnen zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10
Garanties
1. Mocht er een verschil van mening ontstaan over door ons verzamelde 

gegevens, dan verbinden wij ons, op kosten van ongelijk, een nieuw
onderzoek uit te voeren.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor conclusies die anderen verbinden aan door
ons verstrekte gegevens.

3. Gerapporteerde gegevens en in het bijzonder die van bijkomende werk-
zaamheden, mogen slechts worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij
volgens de in de opdracht beschreven werkzaamheden zijn verzameld.
Het gebruiken van gegevens door opdrachtgever of derden voor andere
doeleinden, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van bouwpeilen uit de opge-
geven maaiveldhoogten, geschiedt voor risico van de gebruiker.

4. Indien onze werkzaamheden mede omvatten het geven van adviezen, het
uitvoeren van laboratoriumonderzoek en berekeningen en het voeren van
directie, dan is voor dat deel van de werkzaamheden van toepassing de
Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en Adviserend
Ingenieursbureau - R.V.O.I., zoals die luidt op het moment dat de opdracht
wordt verstrekt.

z.o.z.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN MILIEU-ONDERZOEK DOOR
NIPA MILIEUTECHNIEK B.V., LANDWEERSTRAAT-ZUID 109, 5349 AK OSS



Artikel 11
Gegevens
Alle door ons verzamelde meet- en onderzoeksresultaten worden evenals
adviezen in tweevoud gerapporteerd.
De kosten van:
- een meerdere verslaggeving;
- het bewaren van monsters of archiefstukken, benodigde 

materialen zoals kisten, dozen, potten, zakken, foto‘s en dergelijke;
- het verzenden van monsters zijn voor rekening van opdrachtgever.
Verzending van gegevens en/of monsters geschiedt voor rekening en risico
van opdrachtgever.

Artikel 12
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Voor zover de R.V.O.I. van toepassing is op onze werkzaamheden geldt de
daarin vervatte aansprakelijkheid.
1. Voor niet onder R.V.O.I. vallende werkzaamheden zijn wij niet 

aansprakelijk voor hinder en schade, waaronder begrepen gevolgschaden,
toegebracht aan:
- personen, zaken en belangen van opdrachtgever en van derden;
- het werk waarvoor onze werkzaamheden dienen;
- andere werken.

2. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren voor aanspraken van derden 
die uit de in lid 1 van dit artikel bedoelde hinder en schade voortvloeien.

Artikel 13
Betaling
1. Tenzij in onze schriftelijke bevestiging anders is vermeld, dienen onze 

facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
2. Bij overschrijding van deze betalingstermijn moet opdrachtgever ons, 

zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, een rente
vergoeden van 2% per maand of gedeelte van een maand van de dag van
de overschrijding af tot die der voldoening is.

3. Degene die ons een opdracht verstrekt, is jegens ons hoofdelijk aanspra-
kelijk voor alle verplichtingen uit de opdracht voortvloeiende, ook al is die
opdracht namens een derde verstrekt.

4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laat-
ste met een minimum van € 100,00 op 15% van het totaal verschuldigde
bedrag inclusief renten worden gefixeerd, die vallen op de inning en invor-
dering van niet of niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van
opdrachtgever.

Artikel 14
Toepassing recht
1. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoe-

ring der werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt, het Nederlandse
recht en deze voorwaarden van toepassing.

2. Het bepaalde in artikel 14 is ook van toepassing wanneer opdrachtgever
buiten Nederland gevestigd is. In een zodanig geval zijn wij ook bevoegd
om een geschil te onderwerpen aan het oordeel van de rechter, welke is
bevoegd in onze woon- en vestigingsplaats, dan wel aan het oordeel van
een buitenlandse bevoegde rechter.

Artikel 15
Geschillen
1. Voor zover de R.V.O.I. van toepassing is op onze werkzaamheden wor-

den geschillen behandeld overeenkomstig de in de R.V.O.I. gestelde pro-
cedure.

2. Voor werkzaamheden die niet onder de R.V.O.I. vallen zijn wij, evenals
onze opdrachtgever, bevoegd om alle geschillen en vorderingen welke
naar aanleiding van een overeenkomst tussen ons en opdrachtgever, of
naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn,
mochten ontstaan, hetzij te onderwerpen aan het oordeel van de gewone
bevoegde rechter, hetzij te onderwerpen aan het oordeel van een scheids-
gerecht, te benoemen overeenkomstig de statuten en reglementen van de
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, welke scheids-
gerecht uitspraak zal doen met inachtneming van de statuten en regle-
menten van die Raad.

3. Indien één der partijen een vordering aanhangig heeft gemaakt bij één
van de in lid 2 genoemde instanties verliest de gedaagde partij het recht
om voor de berechting van het betreffende geschil de andere instantie te
kiezen.




