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Algemene	  Verkoop	  Voorwaarden	  De	  Brandwacht.nl	  B.V.	  voor	  Brandwacht-‐,	  mangatwacht-‐,	  EHBO-‐	  en	  veiligheidsdiensten,	  verrichten	  van	  gasmetingen.	  
	  
Artikel	  1	  Definities	  
	  
1.1 In	  deze	  algemene	  voorwaarden	  wordt	  verstaan	  onder:	  

Opdrachtnemer:	   	   De	  Brandwacht.nl	  B.V.,	  gebruiker	  van	  de	  algemene	  voorwaarden	  
Opdrachtgever:	   De	  wederpartij	  van	  de	  opdrachtnemer,	  zijnde	  iedere	  natuurlijke	  persoon	  of	  rechtspersoon	  met	  wie	  Opdrachtnemer	  een	  Overeenkomst	  sluit.	  
Overeenkomst:	   Overeenkomst	  tussen	  Opdrachtnemer	  en	  Opdrachtgever	  met	  betrekking	  tot	  levering	  van	  diensten	  en/of	  zaken.	  
Personeel:	   Medewerkers	   in	  dienst	   van	  De	  Brandwacht.nl	  B.V.	  of	  medewerkers	   in	  dienst	   van	  ondernemingen	  die	  door	  de	  Brandwacht.nl	  B.V.	  worden	  

ingeschakeld	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  Overeenkomst.	  
	  
Artikel	  2	  Toepasselijkheid	  van	  deze	  voorwaarden	  
	  
2.1 Deze	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  offertes,	  aanbiedingen	  en	  overeenkomsten	  van	  Opdrachtnemer.	  
2.2 De	  toepasselijkheid	  van	  andere	  algemene	  voorwaarden	  dan	  deze	  algemene	  voorwaarden,	  hoe	  dergelijke	  andere	  algemene	  voorwaarden	  ook	  mochten	  zijn	  genoemd	  en	  welke	  

vorm	  zij	  ook	  mogen	  hebben,	  is	  uitgesloten	  tenzij	  partijen	  die	  andere	  algemene	  voorwaarden	  schriftelijk	  en	  nadrukkelijk	  van	  toepassing	  hebben	  verklaard.	  Hieronder	  worden	  
mede	  begrepen	  inkoopvoorwaarden	  en	  andere	  algemene	  voorwaarden	  van	  Opdrachtgever,	  die	  door	  Opdrachtgever	  worden	  gehanteerd.	  De	  toepasselijkheid	  van	  zulke	  andere	  
algemene	  voorwaarden	  wordt	  door	  Opdrachtnemer	  uitdrukkelijk	  van	  de	  hand	  gewezen.	  Door	  aanvaarding	  van	  een	  door	  of	  namens	  Opdrachtnemer	  gedaan	  aanbod	  of	  gedane	  
offerte,	   door	   het	   aangaan	   van	   een	   overeenkomst	   met	   Opdrachtnemer	   of	   door	   het	   aanvaarden	   van	   door	   of	   namens	   Opdrachtnemer	   verrichte	   diensten,	   aanvaardt	  
Opdrachtgever	  onvoorwaardelijk	  dat	  deze	  algemene	  voorwaarden	  van	  toepassing	  zijn	  en	  dat	  de	  toepasselijkheid	  van	  andere	  algemene	  voorwaarden	  is	  uitgesloten,	  en	  doet	  
Opdrachtgever	  voor	  zover	  relevant	  afstand	  van	  de	  toepasselijkheid	  van	  andere	  algemene	  voorwaarden.	  

2.3 Indien	  enige	  bepaling	  uit	  deze	  algemene	  voorwaarden	  nietig	  is	  of	  wordt	  vernietigd,	  zullen	  de	  overige	  bepalingen	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  volledig	  van	  kracht	  blijven	  
en	  zullen	  partijen	  in	  overleg	  treden	  teneinde	  nieuwe	  bepalingen	  ter	  vervanging	  van	  de	  nietige	  of	  vernietigde	  bepalingen	  overeen	  te	  komen,	  waarbij	  zoveel	  mogelijk	  het	  doel	  en	  
de	  strekking	  van	  de	  nietige	  of	  vernietigde	  bepaling	  in	  acht	  zal	  worden	  genomen.	  

2.4 Eventuele	  afwijkingen	  op	  deze	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  slechts	  geldig	  indien	  deze	  uitdrukkelijk	  schriftelijk	  zijn	  overeengekomen.	  
	  
Artikel	  3	  Offertes	  
	  
3.1 Alle	  door	  Opdrachtnemer	  gedane	  offertes,	  	  ongeacht	  de	  wijze	  waarop	  deze	  zijn	  gedaan,	  zijn	  geheel	  vrijblijvend.	  Pas	  na	  schriftelijk	  bevestiging	  van	  een	  opdracht	  (middels	  een	  

opdrachtbevestiging)	  of	  door	  feitelijke	  uitvoering	  door	  Opdrachtnemer	  komt	  de	  overeenkomst	  tot	  stand.	  Wijzigingen	  van	  opdrachten	  binden	  Opdrachtnemer	  niet	  tenzij	  deze	  
schriftelijk	  zijn	  bevestigd	  door	  Opdrachtnemer	  of	  door	  feitelijke	  uitvoering	  door	  Opdrachtnemer	  van	  de	  gewijzigde	  opdracht(en).	  

3.2 De	  door	  Opdrachtnemer	  offertes	  zijn	  geldig	  gedurende	  30	  dagen	  na	  opgegeven	  dagtekening,	  tenzij	  anders	  aangegeven.	  
3.3 De	  prijzen	  in	  de	  genoemde	  offertes	  zijn	  in	  euro’s	  en	  exclusief	  B.T.W.	  en	  andere	  heffingen	  van	  overheidswege.	  
3.4 De	   overeenkomst	   komt	   niet	   tot	   stand	   indien	   de	   aanvaarding	   afwijkt	   van	   het	   in	   de	   offerte	   opgenomen	   aanbod,	   tenzij	   de	   aanvaarding	   uitdrukkelijk	   door	   Opdrachtnemer	  

schriftelijk	  is	  bevestigd.	  
3.5 Een	  samengestelde	  prijsopgave	  verplicht	  Opdrachtnemer	  niet	  tot	  het	  verrichten	  van	  een	  gedeelte	  van	  de	  opdracht	  tegen	  een	  overeenkomstig	  deel	  van	  de	  opgegeven	  prijs.	  
3.6 Aanbiedingen	  en	  offertes	  gelden	  niet	  automatisch	  voor	  toekomstige	  opdrachten.	  
	  
Artikel	  4	  Totstandkoming	  van	  de	  overeenkomst	  
	  
4.1 Een	  overeenkomst	  komt	  tot	  stand	  nadat	  Opdrachtnemer	  een	  opdrachtbevestiging	  schriftelijk	  of	  per	  e-‐mail	  aan	  het	  door	  de	  Opdrachtnemer	  opgegeven	  (e-‐mail)adres	  heeft	  

bevestigd,	  door	  ondertekening	  of	  bevestiging	  door	  Opdrachtnemer	  van	  een	  offerte	  van	  Opdrachtgever,	  door	  middel	  van	  een	  initiële	  betaling	  of	  nadat	  Opdrachtnemer	  met	  de	  
uitvoering	  van	  de	  opdracht	   is	  begonnen.	  De	  schriftelijke	  bevestiging	  of	  de	  offerte	  wordt	  geacht	  de	  overeenkomst	   juist	  en	  volledig	  weer	   te	  geven,	   tenzij	  de	  Opdrachtgever	  
daartegen	  binnen	  5	  (vijf)	  werkdagen	  schriftelijk	  bezwaar	  maakt.	  

4.2 Voor	  diensten/leveringen	  waarvoor	  in	  verband	  met	  de	  aard	  en/of	  omvang	  geen	  opdrachtbevestiging	  wordt	  verzonden,	  geldt	  de	  factuur	  tevens	  als	  opdrachtbevestiging.	  Deze	  
wordt	  geacht	  de	  overeenkomst	  juist	  en	  volledig	  weer	  te	  geven,	  tenzij	  de	  Opdrachtgever	  onverwijld	  protesteert.	  

4.3 Opdrachten	  en	  acceptaties,	  gedaan	  door	  de	  Opdrachtgever,	  zijn	  onherroepelijk.	  
4.4 Aanvullingen	  en	  wijzigingen	  op	  een	  overeenkomst,	  binden	  Opdrachtnemer	  slechts	  voor	  zover	  zij	  door	  Opdrachtnemer	  schriftelijk	  zijn	  bevestigd.	  
4.5 De	  opdrachtbevestiging	  omvat	  de	  volgende	  gegevens;	   locatie	  waar	  opdracht	  uitgevoerd	  moet	  worden,	  contactpersoon	  op	  de	   locatie	   inclusief	  telefoonnummer,	  werktijden,	  

persoonlijke	  beschermingsmiddelen	  (PBM),	  benodigde	  diploma’s,	  beschrijving	  van	  de	  uit	  te	  voeren	  werkzaamheden,	  afgesproken	  tarief,	  bijzonderheden	  van	  de	  opdracht.	  	  
4.6 De	  Opdrachtgever	  draagt	  er	  zorg	  voor	  dat	  alle	  gegevens,	  waarvan	  Opdrachtnemer	  aangeeft	  dat	  deze	  noodzakelijk	  zijn	  of	  waarvan	  de	  Opdrachtgever	  redelijkerwijs	  behoort	  te	  

begrijpen	  dat	  deze	  noodzakelijk	  zijn	  voor	  het	  opstellen	  van	  de	  Opdrachtbevestiging	  of	  het	  uitvoeren	  van	  de	  overeenkomst,	   tijdig	  aan	  de	  Opdrachtnemer	  worden	  verstrekt.	  
Indien	  de	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  benodigde	  gegevens	  niet	   tijdig	  aan	  Opdrachtnemer	  zijn	  verstrekt,	  heeft	  Opdrachtnemer	  het	   recht	  de	  uitvoering	  van	  de	  
overeenkomst	  op	  te	  schorten	  en/of	  de	  uit	  de	  vertraging	  voortvloeiende	  kosten	  volgens	  de	  gebruikelijke	  tarieven	  aan	  de	  Opdrachtgever	  in	  rekening	  te	  brengen.	  

4.7 Opdrachtnemer	   is	   niet	   aansprakelijk	   voor	   schade,	   van	   welke	   aard	   dan	   ook,	   doordat	   Opdrachtnemer	   is	   uitgegaan	   van	   door	   de	   Opdrachtgever	   verstrekte	   onjuiste	   en/of	  
onvolledige	  gegevens,	  tenzij	  deze	  onjuistheid	  en/of	  onvolledigheid	  voor	  Opdrachtnemer	  kenbaar	  behoorde	  te	  zijn.	  	  

4.8 Indien	  met	  betrekking	  tot	  de	  uit	  te	  voeren	  diensten	  meerdere	  overeenkomsten	  zijn	  gesloten,	  geldt	  de	  laatste	  in	  dagtekening.	  
	  
Artikel	  5	  Uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  
	  
5.1 Opdrachtnemer	  zal	  de	  overeenkomst	  naar	  beste	   inzicht	  en	  vermogen	  en	  overeenkomstig	  de	  eisen	  van	  goed	  vakmanschap	  uitvoeren.	  Eén	  en	  ander	  op	  grond	  van	  de	  op	  dat	  

moment	  bekende	  stand	  der	  wetenschap.	  
5.2 Indien	   is	   overeengekomen	  dat	   de	  overeenkomst	   in	   fasen	   zal	  worden	  opgeleverd	   kan	  Opdrachtnemer	  de	  uitvoering	   van	  die	   onderdelen	  die	   tot	   de	   volgende	   fase	   behoren	  

opschorten	  tot	  dat	  de	  Opdrachtgever	  de	  voorafgaande	  fase(s)	  heeft	  betaald.	  
5.3 Bij	  Brandwacht-‐,	  mangatwacht-‐,	  EHBO-‐	  en	  veiligheidsdiensten	  is	  het	  minimaal	  aantal	  af	  te	  nemen	  uren	  4	  uur,	  tenzij	  anders	  overeengekomen.	  Bij	  werkzaamheden	  van	  minder	  

dan	  4	  uur	  wordt	  4	  uur	  in	  rekening	  gebracht.	  
	  
Artikel	  6	  Personeel	  

	  
6.1 Personeel	  dient	  zich	  bij	  aanvang	  van	  de	  Brandwacht-‐,	  mangatwacht-‐,	  EHBO-‐	  en	  veiligheidsdiensten	  en	  gasmeetwerkzaamheden	  te	  legitimeren	  met	  een	  geldig	  identiteitsbewijs.	  

Opdrachtgever	  is	  verplicht	  zorg	  te	  dragen	  voor	  deze	  controle,	  of	  deze	  over	  te	  dragen	  aan	  een	  aangewezen	  persoon	  op	  de	  locatie	  waar	  de	  werkzaamheden	  uitgevoerd	  worden.	  
De	  controle	  omvat	  controle	  van	  de	  door	  Opdrachtnemer	  opgegeven	  naam	  van	  het	  Personeel	  die	  namens	  Opdrachtnemer	  de	  opdracht	  uitvoert	  alsmede	  	  een	  vaststelling	  van	  
de	  identiteit	  door	  middel	  van	  een	  visuele	  vergelijking	  van	  de	  pasfoto	  met	  degene	  die	  zich	  als	  zodanig	  legitimeert.	  Indien	  	  niet	  kan	  worden	  vastgesteld	  dat	  het	  personeel	  dat	  zich	  
voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  opdracht	  meldt	  dezelfde	  is	  als	  de	  door	  Opdrachtnemer	  opgegeven	  persoon	  ,	  mag	  in	  geen	  geval	  de	  persoon	  ingezet	  worden	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  
de	  opdracht.	  Indien	  Opdrachtgever	  of	  de	  door	  Opdrachtgever	  aangewezen	  persoon	  op	  locatie	  geen	  identiteitscontrole	  uitvoert	  of	  na	  controle	  het	  Personeel	  toch	  voor	  de	  uit	  te	  
voeren	  werkzaamheden	   inzet	   ondanks	   dat	   de	   persoon	   niet	   overeenkomt	  met	   de	   door	   Opdrachtnemer	   opgegeven	   naam,	   kan	   de	   Opdrachtnemer	   geenszins	   aansprakelijk	  
gesteld	  worden	  voor	  schade,	  van	  welke	  aard	  dan	  ook.	  

6.2 Indien	  en	  voor	  zover	  een	  goede	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  dit	  vereist,	  heeft	  Opdrachtnemer	  het	  recht	  bepaalde	  werkzaamheden	  onder	  zijn	  verantwoordelijkheid	  te	  laten	  
uitvoeren	  door	  derden.	  

6.3 Indien	   Personeel	   van	   de	   Opdrachtnemer	   in	   het	   kader	   van	   de	   opdracht	   werkzaamheden	   uitvoert	   op	   de	   locatie	   van	   de	   Opdrachtgever	   of	   een	   door	   de	   Opdrachtgever	  
aangewezen	  locatie,	  is	  Opdrachtgever	  	  verplicht	  om	  op	  eigen	  kosten	  er	  voor	  zorg	  te	  dragen	  dat	  de	  locatie	  voldoet	  aan	  de	  eisen	  die	  de	  Arbeidsomstandighedenwetgeving	  en	  het	  
goed	  werkgeverschap	  aan	  een	  werkplek	  stellen.	  

6.4 Opdrachtgever	  is	  aansprakelijk	  voor	  alle	  schade,	  inclusief	   lichamelijk	   letsel,	  van	  Personeel	  van	  de	  Opdrachtnemer	  veroorzaakt	  door	  of	  ontstaan	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  
werkzaamheden	  in	  opdracht	  van	  de	  Opdrachtgever.	  Opdrachtgever	  vrijwaart	  Opdrachtnemer	  voor	  alle	  aanspraken	  van	  Personeel	  van	  de	  Opdrachtnemer	  die	  verband	  houden	  
met	  de	  werkzaamheden	  die	  het	  Personeel	  ten	  behoeve	  van	  Opdrachtgever	  heeft	  verricht.	  
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6.5 Indien	   door	   Opdrachtnemer,	   of	   door	   Personeel	   van	   de	   Opdrachtnemer	   bij	   Brandwacht-‐,	   mangatwacht-‐,	   EHBO-‐	   en	   veiligheidsdiensten	   en	   gasmeetwerkzaamheden	   een	  

strafbaar	   feit	  wordt	  ontdekt,	  wordt	  dat	  onmiddellijk	  aan	  de	  Opdrachtgever	  gerapporteerd.	  De	  beslissing	   tot	  het	  doen	  van	  aangifte	   ter	   zake	  van	  dit	   strafbaar	   feit,	  wordt	   in	  
beginsel	   genomen	   door	   de	   Opdrachtgever.	   De	   aangifte	   zal	   Opdrachtnemer	   alleen	   op	   nadrukkelijk	   verzoek	   van	   de	   Opdrachtgever	   en	   op	   kosten	   en	   onder	   de	  
verantwoordelijkheid	   van	   de	   Opdrachtgever	   worden	   gedaan	   tenzij	   op	   Opdrachtnemer	   of	   haar	   Personeel	   een	   wettelijke	   verplichting	   rust	   om	   zelf	   aangifte	   te	   doen.	   De	  
Opdrachtgever	  vrijwaart	  Opdrachtnemer	  voor	  alle	  aanspraken	  van	  derden,	  ter	  zake	  van	  een	  dergelijke	  aangifte,	  ongeacht	  of	  Opdrachtnemer	  met	  betrekking	  tot	  de	  aangifte	  
enig	  verwijt	  te	  maken	  is.	  

6.6 Na	   de	   gasmeting	   van	   de	   container(s)	   zal	   door	   het	   Personeel	   aangegeven	  worden	   of	   de	   container(s)	   gasvrij	   is	   en	   geopend	  mag	  worden.	   Zonder	   gasvrij	   verklaring	  mag	   de	  
container	  niet	  geopend	  worden.	  

	  
Artikel	  7	  Urenstaat/Pakbon/Gasmeetcertificaat	  
	  
Uitsluitend	  bij	  Brandwacht-‐,	  mangatwacht-‐,	  EHBO-‐	  en	  veiligheidsdiensten	  geldt;	  
7.1 Na	  afronding	  	  van	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  dient	  door	  de	  Opdrachtgever	  of	  een	  door	  de	  Opdrachtgever	  aangewezen	  persoon	  op	  de	  locatie	  een	  door	  het	  Personeel	  

ingevulde	  urenstaat	  te	  ondertekenen.	  De	  Opdrachtgever,	  of	  een	  door	  de	  Opdrachtgever	  aangewezen	  persoon	  op	  de	  locatie	  dient	  de	  opgegeven	  werktijden,	  werkuren,	  namen	  
van	  het	  Personeel	  en	  data	  te	  controleren	  alvorens	  de	  urenstaat	  ondertekent	  wordt.	  Een	  getekende	  urenstaat	  is	  onherroepelijk	  en	  bindt	  de	  Opdrachtgever.	  Indien	  op	  de	  locatie	  
geen	  persoon	  aanwezig	  is	  c.q.	  kan	  zijn,	  dient	  de	  Opdrachtgever	  dit	  voorafgaand	  aan	  de	  aanvang	  van	  de	  overeenkomst	  kenbaar	  te	  maken.	  In	  dit	  geval	  dient	  de	  urenstaat	  na	  
afloop	  door	  de	  Opdrachtgever	  te	  worden	  ondertekent,	  Opdrachtnemer	  zal	  zorgdragen	  voor	  tijdige	  inzending	  van	  de	  te	  tekenen	  urenstaat.	  

7.2 De	  Opdrachtgever	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  juiste,	  tijdige	  en	  volledige	  invulling	  en	  ondertekening	  van	  de	  urenstaat	  
	  

Uitsluitend	  bij	  Gasmetingen	  van	  containers	  en	  bulkladingen	  op	  schepen	  geldt;	  
7.3 Na	  afronding	  van	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  dient	  door	  de	  Opdrachtnemer	  een	  gasmeetcertificaat	  te	  worden	  	  ingevuld	  van	  de	  meting	  van	  de	  container(s),	  dit	  met	  

uitzondering	  van	  meting	  van	  bulkladingen	  op	  schepen.	  
7.4 Op	   het	   gasmeetcertificaat	   staat	   het	   gemeten	   container	   nummer,	   inhoud	   lading,	   type	   meting,	   temperatuur,	   tijdstip,	   land	   van	   herkomst,	   nummer	   van	   de	   verzegeling,	  

opdrachtgever,	  locatie,	  naam	  gasmeetdeskundige,	  deskundige	  bewijs	  nummer,	  gemeten	  waarden	  en	  eindresultaat.	  
7.5 De	  Opdrachtnemer	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  juiste,	  tijdige	  en	  volledige	  invulling	  van	  het	  gasmeetcertificaat.	  
7.6 De	  Opdrachtnemer	  zal	  aan	  de	  Opdrachtgever	  een	  kopie	  van	  het	  gasmeetcertificaat	  opsturen,	  hetzij	  per	  post	  of	  per	  email	  en	  tevens	  een	  kopie	  certificaat	  achter	  laten	  op	  de	  

locatie.	  
7.7 Bij	  meting	  van	  bulkladingen	  op	  schepen	  dient	  ten	  einde	  van	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  door	  de	  Opdrachtgever	  of	  een	  door	  de	  Opdrachtgever	  aangewezen	  persoon	  op	  

de	   locatie	   een	   door	   het	   Personeel	   ingevulde	   urenstaat	   te	   ondertekenen.	   De	   Opdrachtgever,	   of	   een	   door	   de	   Opdrachtgever	   aangewezen	   persoon	   op	   de	   locatie	   dient	   de	  
opgegeven	  werktijden,	  werkuren,	  namen	  van	  het	  Personeel	  en	  data	  te	  controleren	  alvorens	  de	  urenstaat	  ondertekent	  wordt.	  Een	  getekende	  urenstaat	  is	  onherroepelijk	  en	  
bindt	  de	  Opdrachtgever.	  Indien	  op	  de	  locatie	  geen	  vertegenwoordiger	  van	  Opdrachtgever	  aanwezig	  is	  c.q.	  kan	  zijn,	  dient	  de	  Opdrachtgever	  dit	  voorafgaand	  aan	  de	  aanvang	  
van	  de	  overeenkomst	  kenbaar	  te	  maken.	  In	  dit	  geval	  dient	  de	  urenstaat	  na	  afloop	  door	  de	  Opdrachtgever	  te	  worden	  ondertekent,	  Opdrachtnemer	  zal	  zorgdragen	  voor	  tijdige	  
inzending	  van	  de	  te	  tekenen	  urenstaat.	  

7.8 De	  Opdrachtgever	  is	  in	  geval	  van	  meting	  van	  bulklading	  verantwoordelijk	  voor	  de	  juiste,	  tijdige	  en	  volledige	  invulling	  en	  ondertekening	  van	  de	  urenstaat.	  
	  
Artikel	  8	  Wijziging	  van	  de	  overeenkomst	  	  
	  
8.1 Indien	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  blijkt	  dat	  het	  voor	  een	  behoorlijke	  uitvoering	  noodzakelijk	  is	  om	  de	  te	  verrichten	  werkzaamheden	  te	  wijzigen	  of	  aan	  te	  vullen,	  

zullen	  partijen	  tijdig	  en	  in	  onderling	  overleg	  de	  overeenkomst	  dienovereenkomstig	  aanpassen.	  
8.2 Indien	  partijen	  overeenkomen	  dat	  de	  overeenkomst	  wordt	  gewijzigd	  of	  aangevuld,	  kan	  het	  tijdstip	  van	  voltooiing	  van	  de	  uitvoering	  worden	  beïnvloed.	  Opdrachtnemer	  zal	  de	  

Opdrachtgever	  hiervan	  op	  de	  hoogte	  stellen.	  
8.3 Indien	  de	  wijziging	  van	  of	  aanvulling	  op	  de	  overeenkomst	  financiële	  en/of	  kwalitatieve	  consequenties	  zal	  hebben,	  zal	  de	  Opdrachtnemer	  de	  Opdrachtgever	  hierover	  vooraf	  

informeren.	  Indien	  een	  vast	  tarief	  is	  overeengekomen	  zal	  Opdrachtnemer	  daarbij	  aangeven	  in	  hoeverre	  de	  wijziging	  en/of	  aanvulling	  van	  de	  overeenkomst	  een	  overschrijding	  
van	  dit	  tarief	  tot	  gevolg	  heeft.	  

8.4 In	   afwijking	   van	   artikel	   6.3	   zal	   Opdrachtnemer	   geen	   meerkosten	   in	   rekening	   brengen,	   indien	   de	   wijziging	   en/of	   aanvulling	   het	   gevolg	   is	   van	   omstandigheden	   die	   aan	  
Opdrachtnemer	  kunnen	  worden	  toegerekend.	  

8.5 Een	  samengestelde	  overeenkomst	  verplicht	  Opdrachtnemer	  niet	  tot	  het	  verrichten	  van	  een	  gedeelte	  van	  de	  opdracht	  tegen	  een	  overeenkomstig	  deel	  van	  de	  opgegeven	  prijs.	  
In	  dat	  geval	  zal	  de	  Opdrachtnemer	  de	  Opdrachtgever	  informeren	  over	  de	  financiële	  consequenties.	  

8.6 Indien	  het	  aantal	   te	  werken	  uren	  verlaagt	  wordt	   t.o.v.	  de	  overeenkomst	  binnen	  12	  uur	   voor	  aanvang	  van	  de	  uit	   te	   voeren	  werkzaamheden	  en	  het	  aantal	   te	  werken	  uren	  
daarmee	  lager	  dan	  4	  uur	  is,	  worden	  minimaal	  4	  uren	  volgens	  het	  afgesproken	  uurtarief	  in	  rekening	  gebracht,	  zoals	  bedoeld	  in	  artikel	  4.12.	  Indien	  voor	  de	  werkzaamheden	  een	  
vast	  tarief	  is	  overeengekomen	  zal	  een	  tarief	  van	  €	  27.50	  per	  uur	  voor	  de	  4	  uren	  in	  rekening	  gebracht	  worden.	  

	  
Uitsluitend	  bij	  Brandwacht-‐,	  mangatwacht-‐,	  EHBO-‐	  en	  veiligheidsdiensten	  geldt;	  
8.7 Indien	   het	   aantal	   te	   werken	   uren	   verlaagt	   wordt	   t.o.v.	   de	   overeenkomst	   binnen	   24	   uur	   voor	   aanvang	   van	   de	   uit	   te	   voeren	   werkzaamheden	   zal	   het	   oorspronkelijk	  

overeengekomen	  aantal	  uren	  in	  rekening	  worden	  gebracht.	  
	  
Uitsluitend	  bij	  Gasmetingen	  van	  containers	  en	  bulkladingen	  op	  schepen	  geldt;	  
8.8 Indien	  	  bij	  container	  meting	  binnen	  2	  uur	  voor	  aanvang	  van	  de	  meting	  de	  te	  meten	  container(s)	  in	  zijn	  geheel	  niet	  op	  de	  aangegeven	  locatie	  aankomt	  wordt	  dit	  gezien	  als	  een	  

voltooide	  gasmeting	  en	  wordt	  deze	  als	  zodanig	  gefactureerd.	  
8.9 Indien	  bij	  container	  meting	  binnen	  2	  uur	  voor	  de	  besproken	  aanvang	  van	  de	  meting	  blijkt	  dat	  de	  te	  meten	  container(s)	  op	  een	  later	  tijdstip	  zal/zullen	  arriveren,	  zal	  in	  overleg	  

tussen	  Opdrachtnemer	  en	  Opdrachtgever	  bekeken	  worden	  of	  de	  uit	  te	  voeren	  meting	  plaats	  kan	  vinden.	  Indien	  deze	  alsnog	  plaats	  kan	  vinden,	  zal	  er	  voor	  de	  te	  wachten	  uren	  
wachtgeld	   in	   rekening	  gebracht	  worden.	   Indien	  niet	  apart	  opgemomen	   in	  het	   tarief	  overzicht	  bedraagt	  het	  wachtgeld	  per	  uur	  30%	  van	  het	  overeengekomen	  tarief	  van	  de	  
meting	  van	  1	  losse	  container.	   Indien	  er	  tussen	  Opdrachtnemer	  en	  Opdrachtgever	  geen	  overeenstemming	  wordt	  bereikt	  over	  het	  alsnog	  meten	  van	  de	  container	  dan	  zal	  de	  
meting	  als	  een	  voltooide	  meting	  worden	  gezien	  en	  wordt	  deze	  als	  zodanig	  gefactureerd.	  

8.10 	  	  Bij	  bulklading	  gasmetingen	  zal	  vooraf	  een	  aanvang-‐	  en	  eindtijd	  worden	  overeengekomen.	  De	  overeengekomen	  uren	  worden	  als	  minimaal	  af	  te	  nemen	  uren	  beschouwd.	  Na	  
overleg	  tussen	  Opdrachtgever	  en	  Opdrachtnemer	  kan	  de	  eindtijd	  worden	  verlengd.	  In	  dat	  geval	  wordt	  een	  nieuwe	  eindtijd	  vastgesteld	  

	  
Artikel	  9	  Annuleren	  van	  de	  	  overeenkomst	  
	  
9.1 Bij	  annulering	  van	  de	  overeenkomst	  tot	  8	  dagen	  voor	  aanvang	  van	  de	  werkzaamheden	  brengen	  wij	  25%	  van	  de	  overeengekomen	  prijs	  in	  rekening.	  
9.2 Bij	  annulering	  van	  de	  overeenkomst	  binnen	  8	  dagen	  en	  tot	  24	  uur	  voor	  aanvang	  van	  de	  werkzaamheden	  brengen	  wij	  50%	  van	  de	  overeengekomen	  prijs	  in	  rekening,	  met	  een	  

minimum	  van	  €	  100,00	  exclusief	  BTW.	  
9.3 Bij	  annulering	  van	  de	  overeenkomst	  binnen	  24	  uur	  voor	  aanvang	  van	  de	  werkzaamheden	  brengen	  wij	  100%	  van	  de	  overeengekomen	  prijs	  in	  rekening.	  
	  
Artikel	  10	  Ontbinding	  
	  
10.1 Indien	   	   een	  partij	   in	   gebreke	  blijft	   aan	   zijn	   verplichtingen	  uit	   de	  overeenkomst	   te	   voldoen,	   is	   de	   andere	  partij	   naast	   hetgeen	   in	  de	  overeenkomst	   is	   bepaald,	   gerechtigd	  de	  

overeenkomst	  door	  middel	  van	  een	  aangetekend	  schrijven	  buitengerechtelijk	  te	  ontbinden.	  De	  ontbinding	  zal	  plaatsvinden	  nadat	  de	  in	  gebreke	  gestelde	  partij	  schriftelijk	  op	  de	  
hoogte	  is	  gesteld	  van	  de	  ingebrekestelling	  en	  hem	  een	  redelijke	  termijn	  is	  geboden	  om	  de	  tekortkoming	  alsnog	  te	  voldoen.	  

10.2 	  Voorts	  is	  de	  ene	  partij	  gerechtigd,	  zonder	  dat	  enige	  aanmaning	  of	  ingebrekestelling	  zal	  zijn	  vereist,	  buiten	  rechtte	  de	  overeenkomst	  door	  middel	  van	  een	  aangetekend	  schrijven	  
met	  onmiddellijke	  ingang	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  te	  ontbinden	  indien:	  

a. de	  andere	  partij	  (voorlopige)	  surseance	  van	  betaling	  aanvraagt	  of	  hem	  (voorlopig)	  surseance	  van	  betaling	  wordt	  verleend;	  
b. de	  andere	  partij	  zijn	  eigen	  faillissement	  aanvraagt	  of	  in	  staat	  van	  faillissement	  wordt	  verklaard;	  
c. de	  onderneming	  van	  de	  andere	  partij	  wordt	  geliquideerd;	  
d. de	  andere	  partij	  zijn	  huidige	  onderneming	  staakt;	  
e. buiten	  toedoen	  van	  de	  ene	  partij	  op	  een	  aanmerkelijk	  deel	  van	  het	  vermogen	  van	  de	  andere	  partij	  beslag	  wordt	  gelegd,	  dan	  wel	  indien	  de	  partij	  anderszins	  niet	  langer	  in	  

staat	  moet	  worden	  geacht	  de	  verplichtingen	  uit	  de	  overeenkomst	  na	  te	  kunnen	  komen.	  
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10.3 Bedragen	  die	  de	  Opdrachtnemer	  voor	  de	  ontbinding	  aan	  de	  Opdrachtgever	  heeft	  gefactureerd	   in	  verband	  met	  hetgeen	  zij	   reeds	  ter	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  heeft	  

gepresteerd,	  blijven	  onverminderd	  door	  Opdrachtnemer	  aan	  haar	  verschuldigd	  en	  worden	  op	  het	  moment	  van	  de	  ontbinding	  direct	  opeisbaar.	  
10.4 Indien	   de	   Opdrachtgever,	   na	   ter	   zake	   in	   gebreke	   te	   zijn	   gesteld,	   enige	   verplichting	   voorvloeiende	   uit	   de	   overeenkomst	   niet,	   niet	   volledig	   of	   niet	   tijdig	   nakomt,	   is	   de	  

Opdrachtnemer	  gerechtigd	  haar	  verplichtingen	  jegens	  de	  Opdrachtgever	  op	  te	  schorten,	  zonder	  daarvoor	  tot	  enige	  schadevergoeding	  jegens	  de	  Opdrachtgever	  gehouden	  te	  
zijn.	  Hiertoe	  is	  de	  Opdrachtnemer	  eveneens	  gerechtigd	  in	  de	  onder	  lid	  2	  van	  dit	  artikel	  bedoelde	  omstandigheden.	  

10.5 Opdrachtnemer	  behoudt	  zich,	  naast	  het	  bepaalde	  in	  deze	  algemene	  voorwaarden,	  steeds	  het	  recht	  voor	  een	  schadevergoeding	  te	  vorderen.	  
	  

Artikel	  11	  Contractduur,	  leveringstijden	  en	  uitvoeringstermijn	  
	  
11.1 De	  overeenkomst	   tussen	  Opdrachtnemer	  en	  Opdrachtgever	  wordt	  aangegaan	  voor	  onbepaalde	   tijd,	   tenzij	   uit	  de	  aard	  van	  de	  overeenkomst	  anders	   voortvloeit	  of	  partijen	  

uitdrukkelijk	  schriftelijk	  anders	  overeengekomen	  
11.2 Is	  binnen	  de	  looptijd	  van	  de	  overeenkomst	  voor	  de	  voltooiing	  van	  bepaalde	  werkzaamheden	  en/of	  levering	  van	  producten	  een	  termijn	  overeengekomen	  dan	  is	  dit	  nimmer	  een	  

fatale	  termijn.	  Bij	  overschrijding	  van	  de	  uitvoerings-‐	  en/of	  leveringstermijn	  dient	  de	  Opdrachtgever	  derhalve	  door	  aangetekend	  schrijven	  Opdrachtnemer	  in	  gebreke	  te	  stellen.	  
	  
Artikel	  12	  Tarieven	  en	  prijzen	  
	  
12.1 Indien	  tijdens	  de	  duur	  van	  de	  door	  Opdrachtnemer	  met	  de	  Opdrachtgever	  gesloten	  overeenkomst	  kostprijs	  verhogende	  wijzigingen	  optreden,	  waaronder	  een	  verhoging	  van	  

wettelijke	   toeslagen,	   is	   Opdrachtnemer	   gerechtigd	   de	   overeengekomen	   tarieven	   en/of	   prijzen	   te	  wijzigen	   zonder	   dat	   de	  Opdrachtgever	   in	   dat	   geval	   gerechtigd	   is	   om	   de	  
overeenkomst	  om	  die	  reden	  te	  ontbinden.	  

12.2 Indien	  tijdens	  de	  duur	  	  van	  de	  door	  Opdrachtnemer	  met	  de	  Opdrachtgever	  gesloten	  overeenkomst,	  dan	  is	  Opdrachtnemer	  	  niettemin	  te	  allen	  tijde	  gerechtigd	  tot	  verhoging	  
van	  de	  overeengekomen	  tarieven	  en/of	  prijzen	  zonder	  dat	  de	  Opdrachtgever	  in	  dat	  geval	  gerechtigd	  is	  om	  de	  overeenkomst	  om	  die	  reden	  te	  ontbinden,	  indien	  de	  verhoging	  
van	  de	  prijs	  voortvloeit	  uit	  een	  bevoegdheid	  of	  verplichting	  ingevolge	  de	  wet-‐	  of	  regelgeving	  of	  haar	  oorzaak	  vindt	  in	  een	  stijging	  van	  lonen	  etc.	  of	  op	  andere	  gronden	  die	  bij	  
het	  aangaan	  van	  de	  overeenkomst	  redelijkerwijs	  niet	  voorzienbaar	  waren.	  

12.3 Opdrachtnemer	   mag	   de	   tarieven	   verhogen,	   wanneer	   tijdens	   de	   uitvoering	   van	   de	   werkzaamheden	   blijkt	   dat	   de	   oorspronkelijk	   overeengekomen,	   dan	   wel	   verwachte	  
hoeveelheid	  werk	  in	  zodanige	  mate	  onvoldoende	  werd	  ingeschat	  bij	  het	  sluiten	  van	  deze	  overeenkomst,	  en	  zulks	  niet	  toerekenbaar	  is	  aan	  Opdrachtnemer,	  dat	  in	  redelijkheid	  
niet	   Opdrachtnemer	   mag	   worden	   verwacht	   de	   overeengekomen	   werkzaamheden	   te	   verrichten	   tegen	   het	   oorspronkelijk	   overeengekomen	   tarief.	   Opdrachtnemer	   zal	   de	  
Opdrachtgever	  in	  dat	  geval	  van	  het	  voornemen	  tot	  verhoging	  van	  het	  tarief	  in	  kennis	  stellen.	  

12.4 De	  Opdrachtgever	  is	  niet	  gerechtigd	  enige	  korting,	  verrekening	  of	  compensatie	  toe	  te	  passen	  op	  de	  overeengekomen	  prijzen	  en	  tarieven.	  
12.5 Alle	  prijzen	  zijn	  exclusief	  B.T.W.	   tenzij	  uitdrukkelijk	  anders	  wordt	  vermeld.	  Opdrachtnemer	   is	  gerechtigd	  elke	  wijziging	  van	  het	  B.T.W.	   tarief	  aan	  de	  Opdrachtgever	  door	   te	  

berekenen.	  
	  
Artikel	  13	  Betalingsvoorwaarden	  
	  
13.1 De	  facturen	  van	  de	  Opdrachtnemer	  zijn	  mede	  gebaseerd	  op	  de	  ingevulde	  en	  geaccordeerde	  	  urenstaat,	  pakbon	  of	  gasmeetcertificaat.	  
13.2 Bij	  een	  verschil	  tussen	  een	  bij	  de	  Opdrachtnemer	  ingeleverde	  urenstaat	  en	  het	  door	  de	  Opdrachtgever	  behouden	  afschrift	  daarvan	  geldt	  het	  bij	  de	  Opdrachtnemer	  ingeleverde	  

exemplaar	  als	  juist,	  tenzij	  de	  Opdrachtgever	  het	  tegendeel	  aantoont.	  
13.3 Indien	  de	  Opdrachtgever	  niet	  aan	  het	  gestelde	  in	   lid	  1	  en	  2	  van	  artikel	  7	  voldoet,	   is	  de	  Opdrachtnemer	  gerechtigd	  de	  Opdrachtgever	  te	  factureren	  op	  basis	  van	  de	  bij	  haar	  

bekende	  	  feiten	  en	  omstandigheden.	  De	  Opdrachtnemer	  zal	  hiertoe	  niet	  overgaan	  zolang	  er	  geen	  redelijk	  overleg	  daaromtrent	  met	  de	  Opdrachtgever	  heeft	  plaatsgevonden.	  
13.4 De	  Opdrachtgever	  dient	  ervoor	  zorg	  te	  dragen	  dat	  de	  facturen	  van	  de	  Opdrachtnemer	  zonder	  enige	  inhouding,	  korting	  of	  verrekening	  binnen	  de	  gestelde	  termijn	  zijn	  voldaan.	  
13.5 De	  betalingstermijn	  is	  30	  dagen	  na	  factuurdatum,	  tenzij	  schriftelijk	  anders	  overeengekomen	  tussen	  beide	  partijen.	  
13.6 Bij	  niet,	  niet	  tijdige	  of	  niet	  volledige	  betaling	  door	  de	  Opdrachtgever	  van	  enig	  door	  hem	  verschuldigd	  bedrag,	  is	  hij	  met	  ingang	  van	  de	  vervaldatum	  van	  de	  betreffende	  factuur	  

van	  rechtswege	  in	  verzuim.	  Vanaf	  dat	  moment	  is	  de	  Opdrachtgever	  een	  rente	  verschuldigd	  van	  1,5%	  per	  maand.	  Tevens	  wordt	  op	  basis	  van	  de	  Wet	  betalingsachterstand	  bij	  
handelstransacties	   €	   40.00	   incassokosten	   in	   rekening	   gebracht.	  Deze	   incassokosten	  worden	   zonder	   aanmaning	   vanaf	   de	   dag	   volgende	  op	   de	   dag	  waarop	  de	  wettelijke	   of	  
overeengekomen	  uiterste	  dag	  van	  betaling	  is	  in	  rekening	  gebracht.	  

13.7 Alle	  kosten,	  zowel	  in	  als	  buiten	  recht,	  de	  kosten	  van	  rechtskundige	  bijstand	  daaronder	  begrepen,	  die	  de	  Opdrachtnemer	  moet	  maken	  ten	  gevolge	  van	  het	  niet	  nakomen	  van	  de	  
betalingsverplichtingen	  van	  de	  Opdrachtgever,	  zijn	  voor	  rekening	  van	  de	  Opdrachtgever.	  De	  buitengerechtelijke	  incassokosten	  van	  de	  Opdrachtnemer,	  te	  berekenen	  over	  het	  
te	  incasseren	  bedrag,	  worden	  met	  een	  minimum	  van	  €	  500,00	  vastgesteld	  op	  ten	  minste	  15%	  van	  de	  hoofdsom	  vermeerderd	  met	  de	  verschuldigde	  contractuele	  rente.	  

13.8 Indien	  de	  Opdrachtgever	  in	  betalingsverzuim	  verkeert,	  is	  Opdrachtnemer	  gerechtigd	  tot	  onmiddellijke	  stopzetting	  of	  opschorting	  van	  de	  overeenkomst	  c.q.	  werkzaamheden,	  
Opdrachtnemer	  zal	  Opdrachtgever	  hier	  vooraf	  schriftelijk	  van	  op	  de	  hoogte	  stellen.	  

13.9 Indien	   Opdrachtgever	   bezwaar	   heeft	   tegen	   de	   hoogte	   van	   de	   factu(u)ur(en)	   dient	   hij	   deze	   schriftelijk	   binnen	   8	   dagen	   na	   factuurdatum	   kenbaar	   te	   maken	   bij	   de	  
Opdrachtnemer.	  Bezwaren	  tegen	  de	  hoogte	  van	  de	  facturen	  schorten	  de	  betalingsverplichting	  niet	  op.	  	  

13.10 Opdrachtnemer	  heeft	  het	  recht	  om	  zowel	  voor	  als	  na	  de	  totstandkoming	  van	  de	  overeenkomst	  zekerheid	  voor	  betaling	  c.q.	  vooruitbetaling	  te	  verlangen.	  
	  
Artikel	  14	  Aansprakelijkheid	  
	  
14.1 Indien	  Opdrachtnemer	  aansprakelijk	  mocht	  zijn,	  dan	  is	  deze	  aansprakelijkheid	  beperkt	  tot	  hetgeen	  in	  deze	  algemene	  voorwaarden	  is	  geregeld.	  
14.2 Opdrachtnemer	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  enige	  schade,	  tenzij	  de	  Opdrachtgever	  bewijst	  dat	  de	  schade	  is	  ontstaan	  door	  opzet	  of	  grove	  schuld	  	  van	  de	  Opdrachtnemer	  of	  diens	  

Personeel.	  Indien	  Opdrachtnemer	  aansprakelijk	  is	  voor	  directe	  schade,	  dan	  is	  die	  aansprakelijkheid	  beperkt	  tot	  het	  bedrag	  van	  maximaal	  €	  5.000,00	  (zegge	  vijfduizend	  euro)	  
per	  gebeurtenis	  of	  reeks	  van	  gebeurtenissen	  met	  één	  en	  dezelfde	  oorzaak,	  met	  een	  maximum	  per	  opdrachtgever	  van	  €	  10.000,00	  (zegge	  tienduizend	  euro)	  per	  jaar.	  

14.3 Opdrachtnemer	  is	  nimmer	  aansprakelijk	  voor	  schade	  welke	  bij	  de	  toegepaste	  wijze	  van	  werken	  niet	  te	  vermijden	  is,	  indien	  door	  of	  namens	  de	  Opdrachtgever	  geen	  schriftelijke	  
bezwaren	  zijn	  geuit	  tegen	  deze	  wijze	  van	  werken	  of	  indien	  door	  omstandigheden	  geëiste	  spoed	  tot	  deze	  wijze	  van	  werken	  dwingt.	  

14.4 Opdrachtnemer	   is	   niet	   aansprakelijk	   voor	   schade,	   van	  welke	   aard	   dan	   ook,	   ontstaan	   doordat	  Opdrachtnemer	   is	   uitgegaan	   van	   door	   of	   namens	  Opdrachtgever	   verstrekte	  
onjuiste	  en/of	  onvolledige	  gegevens.	  

14.5 Opdrachtnemer	   is	   niet	   aansprakelijk	   voor	   het	   niet	   of	   niet	   volledig	   verrichten	   van	   de	   overeengekomen	  werkzaamheden	   indien	   zulks	   het	   gevolg	   is	   van	   overmacht.	   Onder	  
overmacht	   wordt	   in	   ieder	   geval	   verstaan	   oorlog,	   staat	   van	   oorlog,	   staat	   van	   beleg,	   burgeroorlog,	   rebellie,	   revolutie,	   opstand,	   militaire	   of	   andere	   machtsovername	   en	  
plundering	   in	   verband	   met	   deze	   omstandigheden,	   stakingen	   en	   andere	   arbeidsconflicten	   voor	   zover	   Opdrachtnemer	   daardoor	   in	   zijn	   dienstverlening	   wordt	   bemoeilijkt,	  
kraakacties,	  ernstige	  belemmerende	  weersomstandigheden,	  defecten	  aan	  auto’s,	  verkeersstoornissen	  en	  meer	  in	  het	  algemeen	  elke	  oorzaak	  die	  niet	  aan	  Opdrachtnemer	  kan	  
worden	  toegerekend.	  Het	  voorgaande	  laat	  onverlet	  de	  verplichting	  van	  Opdrachtnemer	  zoveel	  mogelijk	  te	  proberen	  overmachtssituatie	  te	  voorkomen	  en	  te	  vermijden.	  

14.6 Opdrachtnemer	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  indien	  de	  Opdrachtgever	  niet	  binnen	  8	  dagen	  na	  het	  schadevoorval	  Opdrachtnemer	  per	  aangetekend	  schrijven	  aansprakelijk	  
heeft	  gesteld	  en	  Opdrachtnemer,	  doordat	  de	  Opdrachtgever	  niet	  binnen	  de	  genoemde	  termijn	  deze	  mededeling	  heeft	  gedaan,	  in	  zijn	  mogelijkheden	  is	  beperkt	  een	  onderzoek	  
naar	  de	  schade	  en	  de	  oorzaken	  daarvan	  in	  te	  stellen.	  

14.7 Opdrachtnemer	  is	  nimmer	  aansprakelijk	  voor	  indirecte	  schade,	  daaronder	  begrepen	  gevolgschade,	  gederfde	  winst,	  gemiste	  besparingen	  en	  schade	  door	  bedrijfsstagnatie.	  
14.8 Onverminderd	  de	  eigen	  aansprakelijkheid	  van	  Opdrachtnemer	  zal	  het	  Personeel	  van	  de	  Opdrachtnemer	  jegens	  de	  Opdrachtgever	  niet	  persoonlijk	  aansprakelijk	  zijn	  ter	  zake	  

van	  de	  schade	  veroorzaakt	  in	  de	  dienstbetrekking,	  tenzij	  het	  betreft	  opzettelijk	  of	  door	  grove	  toegebrachte	  schade.	  
	  
Uitsluitend	  voor	  gasmetingen	  op	  containers	  geldt:	  
14.9 De	  genoteerde	  waarden	  op	  het	  gasmeetcertificaat	  of	  de	  gemeten	  waarden	  tijdens	  een	  bulklading	  meting	  zijn	  slechts	  een	  weergave	  van	  de	  toestand	  op	  het	  moment	  van	  de	  

meting.	  Aangezien	  gasconcentraties	  in	  besloten	  ruimten	  kunnen	  fluctueren	  in	  de	  tijd,	  aanvaart	  de	  Opdrachtnemer	  geen	  aansprakelijkheid	  in	  geval	  van	  veranderingen	  bij	  latere	  
gasmetingen.	  De	  Opdrachtgever	  vrijwaart	  de	  Opdrachtnemer	  van	  alle	  mogelijke	  schade	  aan	  derden	  of	  ladingen,	  die	  door	  uitvoering	  van	  de	  opdracht	  kunnen	  zijn	  ontstaan.	  

14.10 Indien	  de	   container(s)	   zonder	   gasvrij	   verklaring	   van	  het	   Personeel	   geopend	  worden,	   is	   de	  Opdrachtnemer	   is	   geen	   geval	   aansprakelijk	   voor	   eventuele	   schade	  die	   hierdoor	  
ontstaat.	  

	  
Artikel	  15	  Geheimhouding	  
	  
15.1 Beide	  partijen	  zijn	  verplicht	  tot	  geheimhouding	  van	  alle	  vertrouwelijke	  informatie	  die	  zij	  in	  het	  kader	  van	  hun	  overeenkomst	  met	  elkaar	  of	  uit	  andere	  bron	  hebben	  verkregen.	  

Informatie	   geldt	   als	   vertrouwelijk	   als	   dit	   door	   de	   andere	   partij	   is	   medegedeeld	   of	   als	   dat	   voortvloeit	   uit	   de	   aard	   van	   de	   informatie,	   alsmede	   alle	   offertes	   en	  
opdrachtbevestigingen.	  
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15.2 Bij	  niet	  nakomen	  van	  bovenstaande	  geheimhouding	  geldt	  een	  direct	  opeisbare	  boete	  van	  €	  5.000,00	  (zegge	  vijfduizend	  euro)	  per	  gebeurtenis.	  
15.3 Indien	  op	  grond	  van	  een	  wettelijke	  bepaling	  of	   een	   rechtelijke	  uitspraak,	  Opdrachtnemer	  gehouden	   is	   vertrouwelijke	   informatie	   aan	  door	  de	  wet	  of	  de	  bevoegde	   rechter	  

aangewezen	  derden	  te	  verstrekken	  en	  Opdrachtnemer	  zich	  ter	  zake	  niet	  kan	  beroepen	  op	  een	  wettelijk,	  dan	  wel	  door	  de	  bevoegde	  rechter	  erkend	  of	  toegestaan	  recht	  van	  
verschoning,	  dan	  is	  Opdrachtnemer	  niet	  gehouden	  tot	  schadevergoeding	  of	  schadeloosstelling	  en	  is	  de	  Opdrachtgever	  niet	  gerechtigd	  tot	  ontbinding	  van	  de	  overeenkomst	  op	  
grond	  van	  enige	  schade	  hierdoor	  ontstaan.	  

	  
Artikel	  16	  Intellectuele	  eigendom	  en	  auteursrechten	  
	  
16.1 Onverminderd	  hetgeen	  in	  deze	  algemene	  voorwaarden	  is	  bepaald,	  behoudt	  Opdrachtnemer	  zich	  de	  rechten	  en	  bevoegdheden	  voor	  die	  Opdrachtnemer	  	  toekomen	  op	  grond	  

van	  intellectuele	  eigendomsrechten	  waaronder	  bijvoorbeeld	  doch	  niet	  uitsluitend	  de	  Auteurswet.	  
16.2 Alle	   door	   Opdrachtnemer	   verstrekte	   stukken,	   zoals	   rapporten,	   adviezen,	   overeenkomsten,	   offertes	   enz.,	   zijn	   uitsluitend	   bestemd	   om	   te	   worden	   gebruikt	   door	   de	  

Opdrachtgever	  en	  mogen	  niet	  door	  hem,	  zonder	  voorafgaande	  schriftelijke	  toestemming	  van	  Opdrachtnemer	  worden	  verveelvoudigd,	  openbaar	  gemaakt,	  of	  ter	  kennis	  van	  
derden	  gebracht,	  tenzij	  uit	  de	  aard	  van	  de	  verstrekte	  stukken	  anders	  voortvloeit.	  

16.3 Opdrachtnemer	   behoudt	   het	   recht	   de	   door	   de	   uitvoering	   van	   de	   werkzaamheden	   toegenomen	   kennis	   voor	   andere	   doeleinden	   te	   gebruiken,	   voor	   zover	   hierbij	   geen	  
vertrouwelijke	  informatie	  ter	  kennis	  van	  derden	  wordt	  gebracht.	  

	  
Artikel	  17	  Overname	  personeel	  
	  
Uitsluitend	  bij	  Brandwacht-‐,	  mangatwacht-‐,	  EHBO-‐	  en	  veiligheidsdiensten	  en	  bij	  Gasmetingen	  van	  containers	  en	  bulkladingen	  op	  schepen	  geldt;	  
17.1 De	  Opdrachtgever	  zal	  gedurende	  de	  looptijd	  van	  de	  overeenkomst,	  alsmede	  twee	  jaar	  na	  beëindiging	  daarvan,	  op	  generlei	  wijze,	  	  Personeel	  van	  de	  Opdrachtnemer	  of	  van	  de	  

ondernemingen	  waarop	  Opdrachtnemer	  een	  beroep	  heeft	  gedaan	  ter	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst,	  in	  dienst	  nemen	  dan	  wel	  anderszins,	  direct	  of	  indirect,	  voor	  zich	  laten	  
werken.	  Tenzij	  anders	  schriftelijk	  overeengekomen.	  

	  
Artikel	  18	  Eigendomsvoorbehoud	  en	  pandrecht	  
	  
Uitsluitend	  bij	  het	  leveren	  van	  blusmiddelen	  en	  brandveiligheidsproducten	  geldt;	  
18.1 Opdrachtnemer	  behoudt	  zich	  de	  eigendom	  van	  alle	  door	  haar	  aan	  de	  Opdrachtgever	  geleverde	  zaken	  totdat	  alle	  openstaande	  facturen,	  uit	  welke	  hoofde	  dan	  ook	  verschuldigd,	  

volledig	  zijn	  voldaan.	  Indien	  Opdrachtnemer	  dit	  wenst	  zal	  op	  de	  geleverde	  zaken	  na	  eigendomsoverdracht,	  een	  pandrecht	  te	  haren	  behoeve	  worden	  gevestigd;	  Opdrachtgever	  
verplicht	  zich	  ter	  zake	  op	  eerste	  verzoek	  zijn	  volledige	  medewerking	  te	  verlenen.	  

18.2 Opdrachtgever	  zal	  zolang	  Opdrachtnemer	  nog	  het	  in	  artikel	  16.1	  genoemde	  eigendomsvoorbehoud	  heeft,	  zonder	  voorafgaande	  schriftelijke	  toestemming	  van	  Opdrachtnemer	  
niet	  gerechtigd	  zijn	  de	  door	  deze	  aan	  de	  Opdrachtgever	  geleverde	  zaken	  aan	  derden	  in	  gebruik	  te	  geven	  of	  te	  verhuren,	  te	  verpanden	  of	  ten	  behoeve	  van	  derden	  anderszins	  te	  
bezwaren.	  

18.3 Voor	  het	  geval	  dat	  de	  Opdrachtgever	  een	  verplichting	  uit	  de	  overeenkomst	  jegens	  Opdrachtnemer	  niet	  (tijdig)	  nakomt,	  is	  Opdrachtnemer	  gerechtigd	  de	  door	  haar	  geleverde	  
zaken	  direct	  terug	  te	  nemen.	  Voor	  dat	  geval	  heeft	  de	  Opdrachtgever	  aan	  Opdrachtnemer	  bij	  deze	  toestemming	  om	  iedere	  plaats	  te	  betreden	  waar	  de	  betreffende	  zaken	  zich	  
bevinden.	  Alle	  kosten	  gemoeid	  met	  het	  terug	  nemen	  van	  de	  geleverde	  zaken	  dienen	  door	  Opdrachtgever	  te	  worden	  vergoed.	  

	  
Artikel	  19	  Geschillen	  en	  toepasselijk	  recht	  
	  
19.1 Alle	  geschillen	  met	  betrekking	  tot	  de	  door	  Opdrachtnemer	  gesloten	  overeenkomsten	  worden	  gebracht	  voor	  de	  bevoegde	  rechter	  binnen	  het	  arrondissement	  	  waarbinnen	  de	  

Opdrachtnemer	  is	  gevestigd.	  
19.2 Op	  alle	  met	  Opdrachtnemer	  overeenkomsten	  is	  het	  Nederlandse	  recht	  van	  toepassing.	  
	  
Artikel	  20	  Wijziging	  en	  vindplaats	  voorwaarden	  
	  
20.1 De	  algemene	  voorwaarden	  kunnen	  door	  Opdrachtnemer	  worden	  gewijzigd.	  
20.2 Wijzigingen	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  gelden	  ook	  ten	  aanzien	  van	  reeds	  bestaande	  overeenkomsten.	  
20.3 De	  wijzigingen	  treden	  in	  werking	  14	  dagen	  na	  de	  bekendmaking	  of	  op	  een	  later	  tijdstip	  indien	  deze	  is	  aangegeven.	  
20.4 Indien	  de	  Opdrachtgever	  een	  wijziging	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  niet	  wenst	  te	  accepteren,	  kan	  de	  Opdrachtgever	  de	  overeenkomst	  opzeggen	  met	  ingang	  van	  de	  datum	  

waarop	  de	  nieuwe	  algemene	  voorwaarden	  van	  kracht	  worden.	  De	  opzegging	  dient	  tijdig	  geschieden,	  doch	  uiterlijk	  voor	  ingangsdatum	  van	  de	  nieuwe	  algemene	  voorwaarden.	  
20.5 De	  algemene	  voorwaarden	   zijn	   gepubliceerd	  op	  en	   te	  downloaden	  van	  de	  website	   van	  de	  Opdrachtnemer,	  www.debrandwacht.nl	   en	  worden	  op	  verzoek	   kosteloos	  aan	  u	  

toegezonden.	  
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