
Bijlage 1 Algemene voorwaarden 
1. Algemeen 

1.1 Alle aanbiedingen tot het uitvoeren van werkzaamheden door de besloten vennootschap Inspectrum B.V. (hierna te noemen 
“Inspectrum”), worden schriftelijk verstrekt en zijn gebaseerd op een schriftelijke omschrijving  met opgave van kosten. Inspectrum 
zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn 
werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap. 

1.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is op elke door Inspectrum aanvaarde opdracht van toepassing de “Regeling van de 
Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau”, herziene druk 2001, hierna te noemen “RVOI-2001” met 
inachtneming van deze algemene voorwaarden. 

1.3 De opdrachtgever wordt geacht de RVOI met bijlagen te kennen. De RVOI ligt ter inzage bij Inspectrum. Inspectrum zal de 
opdrachtgever, indien hij daar nadrukkelijk om verzoekt, onverwijld in het bezit stellen van de RVOI. De bijlagen zijn te downloaden 
via internet (http://www.onri.nl). 

2. Aanbieding 

2.1 De kosten worden bepaald door de in de werkomschrijving genoemde omvang van de werkzaamheden waarbij wordt uitgegaan 
van het tijdig en juist verschaffen van alle benodigde gegevens. De werkzaamheden worden door Inspectrum verricht op basis van 
deze gegevens, tenzij met de opdrachtgever schriftelijk anders wordt overeengekomen.  

2.2 Basis voor de aanbieding vormen de ten tijde van de aanbieding geldende brutolonen, huren en prijzen van machines, materialen 
en diensten. Indien na het verstrijken van de geldigheidsduur van de aanbieding een of meer van de hier genoemde kostenfactoren 
wijzigen, is Inspectrum gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig aan te passen. 

2.3 Het aanpassen van loonkosten geschiedt op basis van de CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, sector particuliere 
bedrijven. Het aanpassen van de overige kosten geschiedt op basis van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie zoals 
vastgesteld door het CBS. 

3. Wijzigingen 

Wijzigingen in de aard en/of omvang van de uit te voeren opdracht zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
De hieruit voortvloeiende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

4. Overmacht 

In geval van overmacht aan de zijde van Inspectrum wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht-
toestand de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Inspectrum om alsdan de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen 
van het reeds gepresteerde. 

5. Aansprakelijkheid 

5.1 Indien van de zijde van de opdrachtgever of van derden niet tijdig dan wel onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zal 
Inspectrum voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk zijn en zullen de hieruit voor Inspectrum voortvloeiende kosten afzonderlijk 
in rekening worden gebracht. 

5.2  De opdracht moet worden uitgevoerd binnen de met de opdrachtgever afgesproken termijn, behoudens omstandigheden die niet 
aan Inspectrum redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreft 
dit geen fatale termijn, zodat voor het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Op de 
aansprakelijkheid van Inspectrum wegens overschrijding van deze termijn is ook dit artikel van toepassing.  

5.3 Bij toerekenbare tekortkoming van Inspectrum in de nakoming van wat is overeengekomen, zal Inspectrum slechts gehouden zijn 
de daaruit voortvloeiende rechtstreekse schade te vergoeden, zulks met een maximum van 100% van de waarde die kan worden 
toegerekend aan de werkzaamheden die op basis van de opdrachtsom aan de desbetreffende werkzaamheden kan worden 
toegerekend. Indien deze waarde in redelijkheid niet kan worden bepaald geldt een maximum van 100% van de opdrachtsom. 

5.4 Inspectrum is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval is begrepen derving van 
belastinginkomsten, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade wegens verlies 
van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige 
medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever, en schade wegens door Inspectrum gegeven inlichtingen of adviezen, 
waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.  

5.5 Indien Inspectrum op het bepaalde in dit artikel een beroep zou moeten doen, kunnen de eventueel aangesproken personen belast 
met het uitvoeren van de opdracht van Inspectrum daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.  

5.6 De aansprakelijkheid van Inspectrum eindigt een jaar na oplevering van het project alsmede indien niet binnen 18 maanden na 
indiening van het protest als bedoeld in artikel 16 lid 11 RVOI een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.  



6. Vrijwaring 

6.1 De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst verplicht Inspectrum te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en is 
aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.  

6.2 Opslag en transport van materialen en gegevensdragers van opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. 

7. Geheimhouding 

7.1 Inspectrum zal de door de opdrachtgever aan Inspectrum verstrekte gegevens, alsmede de door Inspectrum aan de opdrachtgever 
te leveren gegevens en resultaten strikt vertrouwelijk behandelen. 

8. Eigendom en intellectuele eigendom 

8.1 Inspectrum behoudt de eigendom van alle door haar aan opdrachtgevers geleverde zaken totdat de opdrachtgever aan al zijn 
verplichtingen voortvloeiende uit c.q. samenhangende met de opdracht heeft voldaan. 

8.2 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, systeem-
ontwerpen e.d. die door Inspectrum aan de opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden 
gesteld, berusten uitsluitend bij Inspectrum. 

9. Facturering en betaling 

9.1 De wijze van facturering van de door Inspectrum verrichte werkzaamheden is afhankelijk van de aard, de omvang en/of de duur 
van de opdracht en zal in de aanbieding c.q. opdrachtbevestiging worden vastgelegd. 

9.2 Indien binnen de gestelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, heeft Inspectrum het recht opdrachtgever zonder 
voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum tot de dag der algehele betaling. 

9.3 Boven de voor het verrichten van de werkzaamheden in rekening te brengen bedragen zal de omzetbelasting aan de opdrachtgever 
in rekening worden gebracht. Voorts komen ten laste van de opdrachtgever alle overige, na de datum van de opdrachtbevestiging, 
van kracht wordende heffingen van overheidswege. 

9.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Inspectrum moet maken in verband met toerekenbaar tekortschieten van de 
opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde. 

9.5 In geval van niet tijdige betaling zijn de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag. 

10. Personeel 

Opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na 
overeenstemming met Inspectrum, geen personen belast met het uitvoeren van de opdracht van Inspectrum, in dienst te nemen of 
op andere wijze in te (laten) schakelen. Per geconstateerde overtreding is de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare niet voor 
compensatie vatbare boete verschuldigd aan Inspectrum van EUR 25.000,=. Zulks laat onverlet het vorderen van schadevergoeding 
uit hoofde van wet of overeenkomst. 

11. Bijzondere bepalingen 

11.1 Indien de opdracht (tevens) betrekking heeft op het door Inspectrum (doen) vervaardigen van aanslagbiljetten c.q. daarmee 
samenhangende werkzaamheden, gelden bovendien de volgende bepalingen: 

11.1 Inspectrum zal de met de opdrachtgever afgesproken termijnen van levering aan hem of bezorging bij derden zoveel mogelijk in 
acht nemen, doch overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding 
der overeenkomst tenzij één en ander uitdrukkelijk door de opdrachtgever is gestipuleerd. 

11.2 Bij levering van supply (drukwerk) is Inspectrum gerechtigd het door de leverancier meer geleverde dan bestelde aan de 
opdrachtgever door te berekenen met een maximum van 10% tegen de overeengekomen eenheidsprijs. 

11.3 De opdrachtgever is verplicht om de door Inspectrum te verwerken gegevens, bestanden etc. aan te leveren op een zodanige wijze 
dat ze direct op door of namens Inspectrum gebruikte apparatuur verwerkt kunnen worden. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, 
zullen de extra verwerkingskosten die hiervan het gevolg zijn, aan hem in rekening worden gebracht. 

11.4 Eventuele reclames, zowel ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst als ten aanzien van het bedrag van de factuur, 
dienen te geschieden per aangetekende brief, binnen 8 dagen na factuurdatum. 

11.5 Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen. 

12. Geschillen 

12.1 Op alle door Inspectrum gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Utrecht, behoudens het gestelde in artikel 12.2 hieromtrent. 

12.2 Na instemming van beide partijen kan een geschil als in het voorgaande lid bedoeld ook worden onderworpen aan arbitrage of een 
bindend advies. 

13. Afkorting 

13.1 Deze algemene voorwaarden kunnen verkort worden aangehaald als de AV-Inspectrum-2003. 

Velp, november 2003 

 


