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Artikel 1: Definities

Opdracht: iedere op grond van deze overeenkomst door d’Asbestlogisch te verrichten of verrichte
werkzaamheid, alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor
Opdrachtgever;
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van Intellectuele Eigendom en daarmee verwante
rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht
en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en éénlijnsprestaties.
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden
Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door d’Asbestlogisch
aan Opdrachtgever
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van
d’Asbestlogisch en zijn directie.
2.3 Indien de Opdrachtgever Algemene Voorwaarden voert, zijn deze voor d’Asbestlogisch niet
bindend, voor deze afwijken van deze Algemene Voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke
schriftelijke instemming onzerzijds met die Algemene Voorwaarden.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van d’Asbestlogisch zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag
verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan d’Asbestlogisch mag uitgaan.
3.2 d’Asbestlogisch kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten
3.3 Alle aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 60 dagen, tenzij de offerte
anders vermeldt.
3.4 Aanbiedingen en offertes zijn alleen geldig voor het betreffende opdracht en zijn niet
automatisch van kracht op de daarop volgende opdrachten.
3.5 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3.6 d’Asbestlogisch is gerechtigd jaarlijks de tarieven aan te passen.
Artikel 4: Opdracht
4.1 De advies- en onderzoekskosten omvatten de honorering van de werkzaamheden van
d’Asbestlogisch alsmede bijkomende kosten en monsterkosten, al dan niet door derden aan
d’Asbestlogisch in gebracht
4.2 In de opdracht wordt aangegeven of de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de aan
de opdracht bestede tijd dan wel op basis van een vast te stellen bedrag
4.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, mits anders is
overeengekomen.

Algemene Voorwaarden_ d’Asbestlogisch
Versie : Oktober 2012

Pagina 1 van 5

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
5.1 d’Asbestlogisch heeft het recht en de plicht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden, de kosten van deze derden zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend conform de
verstrekte prijsopgaven
5.2 Indien geen overeenkomst tot stand komt, heeft d’Asbestlogisch recht op vergoeding van
gemaakte out of pocket kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van deskresearch en
monsterkosten.
5.3 Anders dan vermeld gaat d’Asbestlogisch bij het opstellen en uitbrengen van alle offertes en
aanbiedingen ervan uit dat de werkzaamheden gedurende de normale werktijden, onder
normale omstandigheden en zonder de verplichting dat een opdracht in fasen moet worden
uitgevoerd, tenzij anders in vermeld.
5.4 Levertijden worden niet beschouwd als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Bij levering in afwijking van de levertijd is d’Asbestlogisch niet eerder in
verzuim dan na daartoe in gebreke te zijn gesteld. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtgever
d’Asbestlogisch in gebreke te stellen. Een ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden bij
aangetekende post met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.
Artikel 6: Uitsluiting en aansprakelijkheid
6.1 Onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, is d’Asbestlogisch jegens
Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade indien
Opdrachtgever aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld
van d’Asbestlogisch, zijn werknemers dan wel andere personen die door d’Asbestlogisch worden
ingeschakeld bij de uitvoering van de diensten en voor wie d’Asbestlogisch aansprakelijk is.
6.2 d’Asbestlogisch is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, daaronder mede
begrepen winsten/ of inkomstenderving, en tot vergoeding van indirecte schade.
6.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van d’Asbestlogisch of zijn werknemers dan wel andere
personen die door d’Asbestlogisch worden ingeschakeld bij de uitvoering van de diensten en
voor wie d’Asbestlogisch aansprakelijk is.
6.4 De te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat d’Asbestlogisch
aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of
het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is d’Asbestlogisch, ter uitsluitende
beoordeling van d’Asbestlogisch, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten
verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade,
maar ten hoogste het bedrag bedoeld in de vorige zin.
6.5 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever bedoeld in dit artikel moeten bij d’Asbestlogisch
worden ingediend binnen drie maanden nadat de schade is ontdekt of ontdekt had kunnen zijn,
bij gebreke waarvan de aanspraken vervallen.
Artikel 7: Overmacht
7.1 Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan omstandigheden
die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan enige
partij zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: overstromingen, storm
vanaf windkracht tien, aardbevingen alsmede stakingen door de werknemers van
d’Asbestlogisch, blokkades, niet-nakoming door onderaannemers van d’Asbestlogisch,
maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke
van de wil van d’Asbestlogisch onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs niet van d’Asbestlogisch kan worden verlangd
7.2 Een opdracht moet in redelijkheid kunnen worden uitgevoerd, onredelijke opdrachten mogen
door d’Asbestlogisch zelfs na overeenkomst met de Opdrachtgever kosteloos worden
geannuleerd.
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Artikel 8: Vertrouwelijke informatie
8.1 d’Asbestlogisch verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle
vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere
partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan
eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.
Artikel 9: Intellectuele eigendommen
9.1 d’Asbestlogisch behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. d’Asbestlogisch heeft het recht
de door de uitvoering van een opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 10: Beëindiging van de opdracht
10.1. In de navolgende gevallen heeft d’Asbestlogisch het recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk - zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist - door
middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten,
waaronder het recht op schadevergoeding:
a. indien een of meerdere bepaling(en) van de overeenkomst
(inclusief deze Algemene Voorwaarden) niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt of
worden nageleefd door Opdrachtgever;
b. indien Opdrachtgever een surseance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens
wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
c. indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard;
d. indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk
overdraagt, liquideert of stillegt.
10.2 d’Asbestlogisch heeft het recht een offerte zonder opgaaf van reden binnen drie werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen
10.3 d’Asbestlogisch heeft de bevoegdheid een opdracht niet te aanvaarden en zal in dat geval de
Opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen
10.4 Wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft door bijvoorbeeld het niet verlenen van de
toegang tot het object of het niet in bruikleen geven van de sleutels zullen de onkosten voor
rekening komen van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is dan ook geheel vrij om de
overeenkomst tussen beide kosteloos te ontbinden.
10.5 Indien de Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst en/of
annuleert hebben wij in dat geval, naast eventueel verschuldigde vervallen termijnen, recht op
volledige vergoeding van schade en tevens op vergoeding van winstderving, te stellen op 10%
van de overeengekomen aanneemsom, c.q. van het niet betaalde gedeelte daarvan.
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Artikel 11: Betaling en incassokosten
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door d’Asbestlogisch
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
d’Asbestlogisch is aangegeven. d’Asbestlogisch is gerechtigd om periodiek te factureren.
11.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
11.3 d’Asbestlogisch heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
11.4 d’Asbestlogisch kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
Indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
d’Asbestlogisch kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens
de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
11.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan d’Asbestlogisch
verschuldigde.
11.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247
boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te
schorten.
11.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis
van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien d’Asbestlogisch echter hogere kosten
ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte
kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 12: Geschillen beslechting / klachtentermijn
12.1 Ingeval van een toerekenbare tekortkoming is d’Asbestlogisch slechts aansprakelijk voor
vergoeding van schade bestaande uit de noodzakelijke kosten van de aanpassing van het
ontwerp of de rapportage indien en voor zover deze kosten voor rekening van de
Opdrachtgever zijn gekomen alsmede voor de in redelijkheid gemaakte en door de
Opdrachtgever vergoede kosten van andere bij de opdracht betrokken contractanten van de
Opdrachtgever, indien en voor zover deze kosten een rechtstreeks gevolg zijn van de
toerekenbare tekortkoming van d’Asbestlogisch.
12.2 Voor vergoeding van andere schade dan onder 12.1 van deze Algemene Voorwaarden
genoemd, is d’Asbestlogisch slechts aansprakelijk, indien en voor zover de tekortkoming te
wijten is aan eigen opzet of grove onzorgvuldigheid van d’Asbestlogisch.
12.3 De aansprakelijkheid van d’Asbestlogisch voor schade is in voorkomend geval, en voor zover
deze aansprakelijkheid is vast komen te staan, te allen tijde beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de desbetreffende opdracht, waar de schade betrekking op heeft.
12.4 Het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te
Betalen conform de opdracht. Ingeval van schadeplichtigheid van d’Asbestlogisch jegens
Opdrachtgever, is d’Asbestlogisch gerechtigd te verrekenen met openstaande facturen
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Artikel 13: Toepasselijk recht
13.1 Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Het onder 13.1 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde geldt ongeacht de plaats waar de
opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever een woon- of
verblijfplaats heeft buiten Nederland.
Artikel 15: Vindplaats en wijzigingen van de Voorwaarden
15.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder
nummer 55963420
15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met d’Asbestlogisch.
15.3 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Artikel 16: Slotbepaling
16.1 Met het geven van een opdracht aanvaardt de Opdrachtgever, zonder voorbehoud, deze
algemene bindende Voorwaarden, die bij de Kamer van Koophandel te Groningen zijn
gedeponeerd.
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