Algemene Voorwaarden Akoestisch Bouw Projecten B.V.
Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1
Op alle door Akoestische Bouw Projecten (ABP) B.V. (hierna te noemen ABP) aanvaarde opdrachten en
werkzaamheden zijn van toepassing deze Algemene Voorwaarden en de "Regeling van de verhouding tussen
opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau" (RVOI 2001, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 29 juni 2001), hierna te noemen RVOI met inachtneming van de
onderstaande bepalingen. In geval van tegenstrijdige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de RVOI zal de
inhoud van deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven de RVOI. Indien één of meer artikelen in deze algemene
voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van
de overige voorwaarden onverlet. Alsdan geldt voor het nietige c.q. vernietigd artikel de RVOI.
1.2

De opdrachtgever wordt geacht de RVOI met bijlagen te kennen. De RVOI ligt ter inzage op het kantoor van ABP.
Op verzoek wordt door ABP kosteloos een kopie verstrekt.

1.3

De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van de opdracht akkoord te verklaren met de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de RVOI en afstand te doen van toepassing van eventueel
door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn
uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestigingen
2.1
Al onze offertes - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten - zijn vrijblijvend en kunnen
vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding
door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.
2.2

Alle offertes van ABP hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3

Een opdracht wordt tot stand gekomen geacht, na ondertekening en retournering van de offerte door de
opdrachtgever. Indien door de opdrachtgever wijzigingen zijn aangebracht in een door ABP uitgebrachte offerte,
behoudt ABP zich het recht voor de offerte te herzien.

Artikel 3: Prijsbepaling en betalingen
3.1
ABP dient haar declaraties in principe per maand in bij doorlopende projecten, tenzij anders overeengekomen. Het
staat ABP vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen 14 dagen na
dagtekening. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige aftrek, verrekening, compensatie of schuldvergelijking toe te
passen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, in verzuim en is
deze aan ABP een rente verschuldigd ter grootte van 2% boven de wettelijke rente over het bedrag van de
openstaande (voorschot)declaratie. Indien ABP al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij
gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de wederpartij ook de daaraan verbonden kosten vermeerderd
met omzetbelasting verschuldigd. Voorts is de wederpartij alle andere kosten verschuldigd, hoe ook genaamd, die
ABPmoet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de wederpartij worden altijd eerst in mindering
gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij
oude vorderingen voor nieuwe gaan.
3.2

De na de offertedatum aan ABP op te leggen heffingen, leges, belastingen, retributies e.d. en respectievelijk
verhogingen daarvan die betrekking hebben op projecten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

3.3

De prijs van de werkzaamheden is in de offerte vermeld of is anderszins schriftelijk overeengekomen. Zijn over de
prijs geen afspraken gemaakt, dan zijn de door ABP normaal gesproken gehanteerde prijzen en normen van
toepassing. Op verzoek informeert ABP de wederpartij omtrent deze prijzen en normen. Wijzigingen, aanvullingen
en correcties in rapportages, rekenmodellen en adviezen op verzoek van en/of ten gevolge van beoordeling van
derden worden verricht op basis van het uurtarief. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 4: Intellectueel eigendom
4.1
De wederpartij verkrijgt eigendom van de door ABP krachtens de overeenkomst afgegeven zaken nadat zij volledig
heeft voldaan aan al haar verplichtingen, echter met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten van ABPen
onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij jegens ABP aan zijn verplichtingen krachtens deze
overeenkomst heeft voldaan. Tot die tijd blijven zaken eigendom van ABP.
4.2

Modellen, rekenmodellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn ontwikkeld of gebruikt voor de
uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van
ABP, openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van ABP. De opdrachtgever heeft
uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen
het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 5: Meerwerk en minderwerk
5.1
ABP is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen op het
totaalbedrag van de aanbieding.
5.2

Als meerwerk wordt mede beschouwd al het werk dat door ABP hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij op
last van derden of ingevolge nieuwe danwel gewijzigde voorschriften is uitgevoerd tegen de geldende
verrekentarieven. Evenzo wordt het minderwerk vastgesteld. Het bepaalde in artikel 7:755 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 6: Vrijwaring en aansprakelijkheid
6.1
Algemeen hanteert ABP op het gebied van vrijwaring en aansprakelijkheid de voorwaarden van de RVOI.
6.2

Met uitsluiting van iedere verdergaande aansprakelijkheid en met inachtneming van de beperkingen zoals hieronder
gesteld, is ABP, een ondergeschikte van haar en een niet-ondergeschikte die in opdracht van ABP werkzaamheden
verricht, tegenover de wederpartij slechts aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden als rechtstreeks gevolg
van opzet of bewuste roekeloosheid van ABP, de ondergeschikte of de niet ondergeschikte die in opdracht van ABP
werkzaamheden verricht. De aansprakelijkheid is beperkt tot 50% van de prijs die ABP toekomt voor de uitvoering
van de overeenkomst in verband waarmee de schade is ontstaan, met dien verstande dat voor overeenkomsten met
een looptijd van meer dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt is tot 50% van dat gedeelte van het bedrag
dat verschuldigd is voor de van toepassing zijnde werkzaamheden gedurende de laatste zes maanden voorafgaand
aan het ontstaan van de schade. Vergoeding van alle andere schade is uitgesloten.

6.3

Indien de overeenkomst zowel het maken van een ontwerp, de directievoering alsook de uitvoering daarvan omvat,
zal onder de prijs als hierboven bedoeld, ten aanzien van schade ten gevolge van ontwerpfouten, worden verstaan
maximaal dat gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het maken van het ontwerp. Ten aanzien van schade ten
gevolge van uitvoeringsfouten wordt verstaan maximaal dat gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op de
uitvoering exclusief de materiaalkosten. ABP is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade en/of alle andere
schade. In geval van controle, directievoering, begeleiding en toezicht op uitvoeringswerkzaamheden namens
opdrachtgever kunnen fouten in die controle of toezicht ABP nimmer worden aangerekend.

6.4

Elke aansprakelijkheid van ABP vervalt na verloop van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop ABP haar
werkzaamheden heeft voltooid, indien de opdrachtgever niet binnen één maand na beëindiging van de opdracht,
met redenen omkleed, aan ABP te kennen heeft gegeven aanspraak te maken op schadevergoeding.

6.5

ABP is niet aansprakelijk voor gevolgen van, vanbuiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ABP
namelijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ABP evenwel niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van
de overeenkomst te voldoen. In geval van deze overmacht aan de zijde van ABP wordt de uitvoering van de
opdracht opgeschort zolang de overmacht situatie duurt. In geval van blijvende overmacht is ABP gerechtigd de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding. Mocht de
overmachttoestand langer duren dan één maand dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk
te ontbinden, zonder dat hij evenwel aanspraak kan maken op vergoeding van eventueel geleden schade.

6.6

Indien door de opdrachtgever onvoldoende of onduidelijke informatie wordt verstrekt over de ligging van kabels en
leidingen op privaat terrein wordt aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade door ABP afgewezen.

Artikel 7: Akoestische adviezen en - metingen
7.1
De uitkomst van akoestische metingen en berekeningen is in sterke mate afhankelijk van de omstandigheden van
het moment waarop de metingen worden verricht. Bij de interpretatie van het door ABP uitgebrachte rapport dient
hiermee rekening te worden gehouden. ABP verricht de metingen naar beste weten en kunnen, doch aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor conclusies die door derden aan het door ABP uitgebrachte rapport worden verbonden.
Indien ABP met betrekking tot akoestische voorzieningen adviezen uitbrengt, geschiedt dat uitbrengen van die
adviezen naar beste weten en kunnen en op basis van de op dat moment bekende stand van de techniek. De
mogelijkheid blijft aanwezig dat, ondanks het door ABP uitgebrachte rapport met akoestische adviezen, het beoogde
resultaat niet (geheel) wordt bereikt. Tal van buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden kunnen daarvan de
oorzaak zijn. Om die reden kan ABP geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de mate van
geluidwerendheid, ondanks het feit dat werkzaamheden zijn verricht op advies van ABP om de gevolgen van
geluidsproductie te beperken. Dit geldt niet indien ABP aantoonbaar fouten heeft gemaakt of niet heeft gehandeld
naar eisen van goed vakmanschap, te beoordelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
Artikel 8: Overmacht
8.1
Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle
omvang van ABP gevergd kan worden, geeft ABP het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of
de uitvoering daarvan op te schorten zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van schaden en andere
mogelijk hieruit voortvloeiende kosten.
8.2

Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel wordt ondermeer verstaan: oorlog(sdreiging), oproer, brand,
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 en alle overige omstandigheden die buiten toedoen van ABP de naleving van de
overeenkomst kunnen verhinderen.

Artikel 9: Toepasselijk recht
9.1
Op alle door ABP aanvaarde en uitgevoerde opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2

Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Bevoegde Rechter in het arrondissement waar het betreffende
filiaal van ABP is gevestigd.

9.3

Partijen kunnen slechts gezamenlijk besluiten tot alternatieve geschillen beslechting.

