Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VCMI N.V.

Artikel 1

Toepasselijkheid

Lid 1
De bepalingen in deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding,
eenheidstarieven en overeenkomst tussen VCMI en opdrachtgever, waarop VCMI deze algemene
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Daar waar VCMI staat kan ook VCMIa worden
gelezen.
Lid 2
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Lid 3
Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en
schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de
overeenkomst van toepassing zijn.
Lid 4
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze
algemene voorwaarden volledig van toepassing.
VCMI en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht word(t)en genomen.

Artikel 2

Aanbiedingen en offertes

Lid 1
Alle offertes, aanbiedingen en eenheidstarieven van VCMI zijn vrijblijvend.
Lid 2
VCMI kan niet aan zijn offerte(s), aanbieding(en) of eenheidstarieven worden gehouden indien
opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of kan begrijpen dat de offerte(s) of aanbieding(en), dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Lid 3
Indien opdrachtgever aan VCMI gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag VCMI uitgaan van de
juistheid hiervan en zal hij zijn offerte en/of aanbieding en/of eenheidstarieven hierop baseren.
Lid 4
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte, aanbieding
of eenheidstarieven opgenomen aanbod, is VCMI daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VCMI anders aangeeft.
Lid 5
Een samengestelde prijsopgave verplicht VCMI niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Lid 6
Aanbiedingen, offertes of eenheidstarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
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Lid 7
De in een offerte, aanbieding of eenheidstarieven vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders aangegeven.
Lid 8
Wijziging of annulering van een overeenkomst/opdracht door opdrachtgever behoeft de instemming
van VCMI.
Stemt VCMI in met de wijziging of annulering van een overeenkomst dan is opdrachtgever gehouden
alle schaden en kosten welke daarmede samenhangen of daaruit voortvloeien, doch tenminste een
bedrag van 10% van de oorspronkelijke overeengekomen prijs van de nog uit te voeren
werkzaamheden, aan VCMI te vergoeden. Overeengekomen leveringstijden zullen alsdan vervallen.
Lid 9
VCMI stelt na ontvangst van een aanvraag van opdrachtgever een vrijblijvende offerte en of
tarievenlijst op. Bij opdracht stuurt de opdrachtgever een bevestiging per mail retour met de (veldwerk)
uit te voeren werkzaamheden. Indien de uit te voeren werkzaamheden/(veldwerk) opdracht afwijkt van
de offerte zullen deze meer en minderwerken worden verrekend volgens de eenheidstarieven die in
de offerte vermeld zijn.
De opdrachtgever kan ook direct opdracht voor uit te voeren werkzaamheden verstrekken met
vermelding in de opdracht “afrekening volgens geldende eenheidstarieven” die hen jaarlijks
toegestuurd worden.
Opdrachten voor visuele inspecties (VCMIA) worden door opdrachtgever aangeleverd door middel van
het toesturen van inventarisatierapporten. Facturering naar de opdrachtgever van VCMI geschied op
basis van de tarieven die jaarlijks aan de opdrachtgevers wordt toegezonden. Opdrachtgever vermeld
in zijn aanvraag de gewenste inspectiemethode of inspectieschema.

Artikel 3

Uitvoering van de overeenkomst

Lid 1
VCMI zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en deskundigheid uitvoeren overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
Lid 2
VCMI heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Lid 3
Bijkomende werkzaamheden (indien niet in aanbieding is opgenomen) worden, indien uitgevoerd,
separaat in rekening gebracht, dit kan zijn:
- het inmeten en waterpassen van de onderzoekpunten;
- het nemen van ongeroerde monsters;
- het doen van proeven in boorgaten;
- het aanbrengen van peilfilters;
- het geven van adviezen/bevindingen over de werkzaamheden
- het verwijderen van terreinverharding;
- het boren van gaten in vloeren;
- het opzoeken en/of het verwijderen van kabels, leidingen, obstakels en andere hindernissen;
- het verrichten van graaf- en/of sloopwerk;
- het verrichten van herstelwerkzaamheden aan terreinen, wegen, bruggen, hekwerken, gebouwen
en dergelijke;
- het aanvoeren van werkwater;
- het afvoeren van grond.
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Lid 4
Opdrachtgever dient bijwoningen van VCMI-medewerkers en medewerkers van bijvoorbeeld de Raad
voor Accreditatie en Certificerende Instelling(en) ten behoeve van kwaliteitsborging binnen VCMI toe
te staan
Lid 5
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VCMI aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan VCMI worden verstrekt.
Lid 6
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst/opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan VCMI
zijn/worden verstrekt, heeft VCMI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij VCMI gebruikelijke tarieven aan
opdrachtgever in rekening te brengen.
Lid 7
VCMI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VCMI bij de uitvoering van
de overeenkomst is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VCMI kenbaar was. De bewijslast inzake
deze kenbaarheid ligt in voorkomende gevallen bij opdrachtgever.
Lid 8
Indien er door VCMI of door VCMI ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten en veiligheid.
Lid 9
Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
VCMI gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van VCMI
daardoor direct of indirect ontstaan.
Lid 10
VCMI is niet aansprakelijk voor schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of
beschadiging aan zaken van VCMI, van opdrachtgever en/of derden, zoals alle voor het werk
bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op
een andere overeengekomen plaats.

Artikel 4

Uitvoeringstermijnen

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan
is dit nimmer een fatale termijn, doch slechts een schatting, omdat de aard van de werkzaamheden
met zich meebrengt dat niet van tevoren is vast te stellen welke uitvoeringstermijn haalbaar is. Indien
opdrachtgever desalniettemin van mening is dat sprake is van overschrijding van een termijn dient
opdrachtgever VCMI schriftelijk in gebreke te stellen. VCMI dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5

Hindernissen

Lid 1
Indien betreding van percelen noodzakelijk is, dient door of vanwege opdrachtgever toestemming te
worden verkregen voor het betreden van de betreffende percelen. Eventuele schade voor VCMI,
ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming is voor rekening van de
opdrachtgever.
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Lid 2
Indien bij de werkzaamheden blijkt dat er hindernissen in, op of boven de bodem voorkomen, zoals
stenen, steenlagen, hout, kabels, leidingen en dergelijke heeft VCMI het recht de boor- of
onderzoekplaatsen te verlaten en in de onmiddellijke omgeving de werkzaamheden opnieuw uit te
voeren. De hiermede gepaard gaande kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Lid 3
Indien ten gevolge van hindernissen schade aan ons materieel van VCMI ontstaat is opdrachtgever
gehouden de als gevolg hiervan ontstane schade te vergoeden.
Lid 4
Indien opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden ondanks de hindernissen toch worden
voortgezet, zijn alle kosten, zoals die van het verwijderen der hindernissen, wachttijden en dergelijke,
voor de rekening van opdrachtgever evenals eventuele schaden aan apparatuur en materieel van
VCMI
Lid 5
Schade aan kabels en leidingen, alsmede gevolgschade voor derden, zijn geheel voor rekening van
opdrachtgever, tenzij vooraf duidelijk kenbaar is gemaakt dat er kabels en leidingen aanwezig zijn ter
plaatse van de onderzoekpunten en de daarover verschafte informatie juist is.
Lid 6
VCMI behoudt zich het recht voor, wanneer mogelijk schadelijke verontreiniging wordt geconstateerd
of een redelijk vermoeden van aanwezigheid hiervan bestaat, het werk te verlaten. In dat geval dienen
alle gemaakte kosten tot dan door opdrachtgever te worden vergoed, terwijl ook alle persoonlijke en/of
materiële schade voor haar rekening en risico komen.

Artikel 6

Wijziging van de overeenkomst/opdracht

Lid 1
Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst/opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst/opdracht overgaan.
Lid 2
Indien de aard, omvang of inhoud van een overeenkomst/ opdracht, al dan niet op verzoek of
aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Lid 3
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van het wijzigen van een overeenkomst/ opdracht,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoeren.
Lid 4
Indien een overeenkomst/ opdracht op verzoek van opdrachtgever wordt gewijzigd, daaronder
begrepen een uitbreiding, is VCMI gerechtigd om daaraan niet eerder uitvoering te geven dan nadat
daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VCMI daartoe bevoegde persoon en opdrachtgever
akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of
niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst/opdracht levert dan ook geen
toerekenbare tekortkoming van VCMI op en vormt voor opdrachtgever geen grond om de
overeenkomst op te zeggen, te ontbinden of te annuleren.
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Lid 5
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VCMI een verzoek tot wijziging van een overeenkomst/
opdracht door opdrachtgever weigeren, indien dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht een meer dan
ondergeschikte wijziging van de overeenkomst/ opdracht omvat.

Artikel 7

Transport

Lid 1
Tenzij in de aanbieding of offerte anders is vermeld, geschiedt de aan- en afvoer van het boor- en
onderzoekmaterieel en de gereedschappen voor rekening van opdrachtgever, De locatie moet met
gebruikelijke werkgereedschap, vrachtauto, boorwagen etc. bereikbaar zijn mits anders vermeld staat
in de overeenkomst/opdracht en VCMI daar eventuele aanvullende kosten voor in rekening kan
brengen, reeds heeft opgenomen.
Lid 2
Indien dit niet (zonder meer) mogelijk is en bijzondere maatregelen getroffen moeten worden, zijn alle
daaraan verbonden kosten - inclusief die van wachttijden - voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8

Vergunningen

Lid 1
Tenzij in de offerte anders is vermeld, staat de opdrachtgever jegens VCMI ervoor in dat tijdig alle
vergunningen worden verkregen en behouden, ook die van overheidswege, welke benodigd zijn voor
een normale wijze van uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en voor het gebruik van de
toegangswegen naar het werkterrein.
Lid 2
Alle gevolgen, zoals boeten, schaden, in het bijzonder de kosten van eventuele wachttijden en extra
transporten, van het ontbreken van de in lid 1 bedoelde vergunningen zijn voor de rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 9

Vastleggen van gegevens

Lid 1
Alle veldwerkgegevens worden voor rekening van VCMI vastgelegd op speciaal daarvoor ontwikkelde
formulieren en zullen aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
Lid 2
De kosten van een meerdere verslaglegging en de kosten b.v. voor het bewaren van monsters
benodigde materieel, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Lid 3
Verzending van gegevens, invoeren in LAVS, software en/of monsters geschiedt voor rekening en
risico van opdrachtgever.

Artikel 10

Onderzoek en reclames

Lid 1
Eventuele zichtbare direct waarneembare gebreken in de werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na
aflevering/voltooiing schriftelijk aan VCMI te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving te bevatten, zodat VCMI in staat is adequaat te reageren.
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Lid 2
Eventuele niet direct waarneembare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen 8 dagen na
ontdekking daarvan, althans nadat opdrachtgever een gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken,
schriftelijk aan VCMI te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
te bevatten, zodat VCMI in staat is adequaat te reageren. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten
die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt,
verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
Lid 3
Opdrachtgever dient VCMI in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Lid 4
Indien vaststaat dat de werkzaamheden niet overeenkomstig de opdracht zijn uitgevoerd en
dienaangaande tijdig, dat wil zeggen overeenkomstig de leden 1 en 2, is gereclameerd, dan zal VCMI
de tekortkomingen binnen een redelijke termijn herstellen.
Lid 5
VCMI is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen, tenzij de
tekortkoming niet herstelbaar is.
Lid 6
De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien opdrachtgever in
gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel tijdig
te doen.
Lid 7
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VCMI daardoor gevallen, integraal voor
rekening van opdrachtgever

Artikel 11

Drone / Foto

Lid 1
Na ontvangst van de overeenkomst/opdracht beoordeelt een VCMI NV drone operator of en onder
welke voorwaarden op de aangewezen locatie een vlucht kan worden uitgevoerd. Voor de vlucht kan
het noodzakelijk zijn om toestemming te vragen aan de autoriteiten.
Lid 2
VCMI NV behoudt zich het recht voor een overeenkomst/opdracht kosteloos te annuleren wanneer de
drone operator aangeeft dat de vlucht niet kan worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend brengt VCMI NV
geen kosten in rekening.
Lid 3
Ook al kan de vlucht uitgevoerd worden, moet opdrachtgever rekening houden met
weersomstandigheden die het onmogelijk maken om de vlucht uit te voeren op het afgesproken
tijdstip op de afgesproken dag. Of weersomstandigheden een vlucht onmogelijk maken is uiteindelijk
altijd aan de drone operator. Opdrachtgever zal de beslissing van de drone operator moeten
accepteren. Indien kans weersomstandigheden het onmogelijk maken om de vlucht uit te voeren kan
opdrachtgever b.v. altijd bij visuele inspecties zelf bepalen Torenkraan of verreiker op locatie te laten
staan zodat de inspectie toch kan doorgaan zonder dan gebruik van drone.
Lid 4
Opdrachtgever moet de VCMI NV drone operator op het afgesproken tijdstip toegang geven tot de
locatie en voor zover noodzakelijk begeleiden. VCMI NV behoudt zich het recht voor extra kosten in
rekening te brengen als de drone operator niet op het afgesproken tijdstip ontvangen wordt.

OBD 2-012-1 / Rev 03/11/2019

6

Lid 5
Opdrachtgever moet VCMI NV van tevoren laten weten indien rekening gehouden moet worden met
bijzonderheden. Denk hierbij onder meer aan de situatie dat de drone operator geruime tijd nodig zal
hebben om over niet-publiek terrein te reizen om op de aangewezen locatie te komen.
Lid 6
VCMI NV informeert opdrachtgever van te voren zo volledig mogelijk over de maatregelen die op
locatie nodig zijn om de vlucht veilig uit te voeren. Voor zover relevant, is het aan opdrachtgever om
vooraf toestemming te vragen voor het bewegen over en/of verblijven op/in en/of vliegen boven
onroerend goed van derden.
Lid 7
Opdrachtgever moet altijd rekening houden met aanvullende of afwijkende instructies van drone
operator ter plaatse. Klant moet deze opvolgen, want de drone operator moet de vlucht veilig kunnen
uitvoeren.
Lid 8
Voor mapping-opdrachten maakt de drone operator gebruik van hulpmiddelen op de grond. Klant
moet zo nodig ruimte vrij maken om het gebruik van de hulpmiddelen mogelijk te maken.
Lid 9
Opdrachtgever moet VCMI NV van te voren aangeven als er omstandigheden zijn die bijzondere
(veiligheids-)risico’s meebrengen voor de drone (operator), zodat gepaste maatregelen genomen
kunnen worden.
Lid 10
Als de drone operator door toedoen of nalaten van opdrachtgever werkzaamheden niet kan
uitvoeren dan kan VCMI NV even goed de kosten voor het product in rekening brengen.
Lid 11
Voordat de afspraak voor het uitvoeren een vlucht gemaakt wordt, vraagt opdrachtgever zo nodig
toestemming voor het maken van de opnames aan eventuele derden die intellectuele
eigendomsrechten hebben op het object waarvoor opdrachtgever het product besteld heeft. Nadat de
afspraak met de drone operator is gemaakt is annuleren niet meer mogelijk. Houdt de derde het
maken van de opnames tegen dan blijft lid 4 onverminderd van toepassing.
Lid 12
Klant vrijwaart VCMI NV en/of diens licentiegever volledig van aansprakelijkheid in geval een derde
als bedoeld in lid 1 van dit artikel een vordering aanhangig gemaakt jegens VCMI NV en/of diens
licentiegever. Zodra de derde een vordering aankondigt of aanhangig maakt jegens VCMI NV of
diens licentiegever, verleent opdrachtgever de noodzakelijke medewerking om verweer te kunnen
voeren.
Lid 13
VCMI NV respecteert de privacy van (de medewerkers van) de opdrachtgever. VCMI NV behandelt
en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, zoals
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming.
Lid 14
VCMI NV treft gepaste technische en organisatorische voorzieningen ter bescherming van
persoonsgegevens die het ontvangt van Klant.
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Lid 15
Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de privacy verklaring en het cookie beleid
welke te vinden zijn op https://www.vcmi.nl/.
Lid 16
VCMI NV levert smart drone services. Wij maken producten door opnames te maken vanuit de lucht.
Zonder te beschikken over de juiste apparatuur, kennis en vaardigheden is dit onverantwoord. Om die
reden kan VCMI NV tevens gebruik maken externe drone operators die voldoen aan alle wettelijke
vereisten.

Artikel 12

Resultaten bodemonderzoek of gegeven advies

Lid 1
VCMI is in generlei opzicht aansprakelijk voor door anders dan door VCMI gegeven interpretaties van
de resultaten.
Lid 2
De opdrachtgever dient er op toe te zien dat de resultaten van het technisch bodemonderzoek en de
in dat kader door VCMI verstrekte gegevens op geen enkele wijze door derden worden gebruikt ten
behoeve van andere projecten of locaties dan het project of de locatie waarvoor het bodemonderzoek
is verricht of de gegevens zijn verzameld.
Lid 3
Het auteursrecht van de onder 2 bedoelde resultaten en gegevens blijft bij berusten bij VCMI. Zonder
toezegging van VCMI mogen de resultaten en gegevens niet vermenigvuldigd of openbaar gemaakt
worden. De resultaten en gegevens worden, na betaling, eigendom van opdrachtgever en mogen
alleen met diens toestemming aan derden ter inzage of ter beschikking worden gesteld.

Artikel 13

Aansprakelijkheid

Lid 1
Indien VCMI aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is
bepaald.
Lid 2
Indien VCMI aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VCMI beperkt tot
het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt erkend, doch nooit meer dan het
gedeelte van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheidstelling betrekking heeft.
Lid 3
De door VCMI te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen
prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
Lid 4
De aansprakelijkheid van VCMI is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de
uitkering van de verzekeraar in een voorkomend geval.
Lid 5
VCMI is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
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Lid 6
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar daartoe niet
beperkt:
- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van
door VCMI ingeschakelde hulppersonen (werknemers van VCMI daaronder niet begrepen) ook
indien deze werkzaam zijn bij een met VCMI verbonden organisatie;
- bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade (waaronder begrepen
maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie), welke
het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een fout in de uitvoering van de
werkzaamheden door VCMI, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van VCMI of
diens leidinggevende werknemers;
- beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post,
ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, VCMI of derden.
Lid 7
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
is aan opzet of bewuste roekeloosheid van VCMI of diens met bedrijfsleiding belaste ondergeschikten.

Artikel 14

Overmacht

Lid 1
VCMI is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Lid 2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop VCMI geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VCMI niet in staat is zijn verplichtingen na
te komen, werkstakingen in het bedrijf van VCMI of derden daaronder begrepen.
Lid 3
VCMI heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat VCMI zijn verbintenis had moeten nakomen.
Lid 4
VCMI is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst/opdracht op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
Lid 5
Voor zoveel VCMI ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VCMI gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15

Vrijwaring

Lid 1
Opdrachtgever vrijwaart VCMI voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van VCMI of diens leidinggevende ondergeschikten.
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Lid 2
Indien VCMI door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden VCMI zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
VCMI, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
zijde van VCMI en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van
opdrachtgever.

Artikel 16

Toepasselijkheid RVOI-2001

Lid 1
Indien de werkzaamheden mede omvatten het geven van adviezen, het uitbesteden van laboratoriumonderzoek, berekeningen en het houden van toezicht, is voor dat deel der werkzaamheden de
door het Koninklijke Instituut van ingenieurs vastgestelde Regeling van de Verhouding tussen
opdrachtgever en adviserende ingenieursbureau, de RVOI 2001, van toepassing, zulks met uitsluiting
van het bepaalde in die regeling omtrent het beslechten van geschillen, waarvoor in de plaats treedt
het bepaalde in artikel 20 van deze leverings- en betalingsvoorwaarden.
Lid 2
Daarbij zij aangetekend dat VCMI voor door haar gemaakte fouten of begane nalatigheden bij de
vervulling van de opdracht nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan 50% van het door
VCMI voor de werkzaamheden in rekening gebrachte honorarium, zulks in afwijking van het bepaalde
in artikel 16 lid 4 van de RVOI-2001.

Artikel 17

Betaling en incassokosten

Lid 1
Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door VCMI aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door VCMI aangegeven.
VCMI is gerechtigd om periodiek te factureren.
Lid 2
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a B.W. rente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend tot aan het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente.
Lid 3
VCMI heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te
brengen op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op
de hoofdsom en de lopende rente.
Lid 4
VCMI kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien
opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VCMI kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.
Lid 5
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VCMI verschuldigde.
Bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
op. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te
schorten.
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Lid 6
Indien 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, die VCMI moet maken, voor
rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in
de Nederlandse incasso praktijk gebruikelijk is. Indien VCMI 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
opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten rente
verschuldigd.
Lid 7
VCMI is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever te verlangen dat hij op eerste verzoek zekerheid
stelt voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens VCMI. Indien opdrachtgever hiertoe
niet overgaat is VCMI bevoegd de uitvoering van de overeenkomsten op te schorten.
Lid 8
Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding mocht geven, behoudt VCMI zich
het recht voor - ook wanneer de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd - zekerheid voor de
betaling te verlangen binnen een redelijke door VCMI te stellen termijn. Blijft de opdrachtgever in
gebreke binnen de gestelde termijn deze zekerheid te geven, dan heeft VCMI het recht om zonder
ingebrekestelling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te
beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst - onverminderd het recht op betaling van het reeds
uitgevoerde gedeelte en het recht op schadevergoeding - ofwel de verdere uitvoering van bestaande
overeenkomsten op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden en voor de verdere uitvoering
vooruitbetaling te eisen.

Artikel 17

Opschorting en ontbinding

Lid 1
VCMI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden
indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst VCMI ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet zal
nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de ontbinding slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt;
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding uit deze
hoofde, tenzij de uitvoering van de overeenkomst daardoor onredelijk is vertraagd waardoor niet
langer van VCMI gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.
Lid 2
Voorts is VCMI bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Lid 3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VCMI op opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien VCMI de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
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Lid 4
Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is VCMI gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming, wel tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Lid 5
In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van
opdrachtgever, de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard op
opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het VCMI vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op
te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VCMI op
opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 Commerciële voorwaarden
Lid 1
De opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan een visuele inspectie asbest alle benodigde
informatie ter inzage te geven (werkplan met als bijlagen sloopmelding en inventarisatierapport).
Lid 2
De opdrachtgever verklaart dat er geen oneigenlijke druk zal worden uitgeoefend.
Lid 3
Klanten mogen de onder accreditatie geleverde inspectierapporten en -certificaten uitsluitend in hun
geheel reproduceren en integraal opnemen in promotiemateriaal onder de voorwaarde dat het
promotiemateriaal direct betrekking heeft op het geïnspecteerde object.
Lid 4
De opdrachtgever verklaart dat hij alle faciliteiten zal verlenen als genoemd in NEN 2990 en alle
veiligheidsvoorzieningen zoals genoemd in het arbeidsomstandighedenbesluit in acht zal nemen.
Lid 5
De opdrachtgever geeft toestemming om relevante delen van de eindrapportage te melden aan een
door het bevoegd gezag erkend asbestvolgsysteem (LAVS).

Artikel 19

Geheimhouding / Vertrouwelijkheid

Lid 1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Lid 2
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VCMI gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde(n) te
verstrekken, en VCMI zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VCMI niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
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Lid 3
VCMI NV behandelt alle informatie die is verkregen over de Opdrachtgever als vertrouwelijk en zal
geen gegevens aan derden bekend maken. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de
opdracht gehandhaafd. Verkregen informatie van de Opdrachtgever betreft naast informatie die
voortkomt uit de uitvoering van inspectie-activiteiten ook alle andere verkregen informatie, bijvoorbeeld
informatie verkregen via het afhandelen van klachten door VCMI NV.
Lid 4
Informatie die VCMI NV heeft verkregen over de opdrachtgever via andere bronnen dan de
opdrachtgever zelf (bijvoorbeeld via een ontvangen klacht), worden tevens vertrouwelijk behandeld.
Lid 5
Indien VCMI NV wettelijk verplicht is om gegevens m.b.t. uitgevoerde inspectiewerkzaamheden aan
derden te verstrekken, zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, tenzij dit
wettelijk niet is toegestaan.

Artikel 20

Geschillen

Lid 1
De rechter in de vestigingsplaats van VCMI is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is, dan zal de volgens de regels van relatieve competentie bevoegde
kantonrechter kennisnemen van het geschil. Niettemin heeft VCMI het recht het geschil voor te leggen
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Lid 2
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VCMI partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing,
ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Artikel 22

Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
Lid 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 overeenkomst/opdracht.
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