ALGEMENE VOORWAARDEN Van Daalen BV Rijswijk NB
Artikel 1. Definities
Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder: "Van Daalen B.V. en de ondernemingen waarin zij direct of indirect een
meerderheidsbelang heeft, ook wel genoemd haar werkmaatschappijen.
“Opdrachtgever”: de natuurlijke- en/of rechtspersoon, Van Daalen B.V. een overeenkomst aangaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten inzake
verkoop en/of leveringen en/of het verrichten van diensten en/of het aannemen van werk en/of het verhuren van
werktuigen en/of machines (hierna zowel tezamen als afzonderlijk: “werkzaamheden”) tussen Van Daalen B.V.en haar
opdrachtgever.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk door Van Daalen B.V. van
de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. De voorwaarden waarvan
niet uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden
slechts voor de overeenkomst waarbij dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, tenzij de afwijking in een
volgende Overeenkomst wordt bevestigd.
4. Van Daalen B.V.is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit voorwaarden van derden met
wie zij ter uitvoering van de gegeven opdracht overeenkomsten heeft gesloten.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. De door Van Daalen B.V. gedane prijsopgave(n) en andere gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook dan wanneer
het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt. De in een prijsopgave en/of aanbieding vermelde prijzen zijn
exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Een order en/of een overeenkomst komt eerst tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Van Daalen B.V heeft
bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden aangebracht,
komt in afwijking hiervan de overeenkomst pas tot stand indien en zodra Van Daalen B.V aan de opdrachtgever bericht
heeft met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen.

Artikel 4. Prijzen - Algemeen
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs en/of vast tarief overeenkomen,
welke in de offerte nader wordt gespecificeerd. Door Van Daalen B.V aan de opdrachtgever verstrekte
kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.
2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffing van overheidswege.
3. Indien na het afgeven van een prijsopgave en/of aanbieding of na het tot stand komen van een overeenkomst
sprake mocht zijn van verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren (waaronder mede, doch niet
uitsluitend, begrepen de verhoging van belastingen, invoerrechten, heffingen, het van kracht worden van
kostenverhogende overheidsvoorschriften, verhoging van de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, verhoging
van lonen) is Van Daalen B.V - ook ingeval Van Daalen B.V conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel met de
opdrachtgever een vaste prijs en/of vast tarief is overeengekomen - gerechtigd de productprijs en/of het tarief
dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake van toepassing zijnde
wettelijke bepalingen.
4. Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk zal Van Daalen B.V de
opdrachtgever in rekening brengen.
5. Van Daalen B.V is gerechtigd in gedeelten te factureren, zulks naar de stand van uitvoering van de werkzaamheden
dan wel als voorschot op de eindafrekening.

Artikel 5. Prijzen - Aanneming van werk
1. Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op prijzen bij aanneming van werk.
2. In de aanneemsom worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen noodzakelijk zijn voor
normale afwikkeling van de opdracht door Van Daalen B.V
3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn in de aanneemsom niet begrepen de kosten van bemonstering en analyses va
te ontgraven, te vervoeren, te bewerken of te storten zaken, zodat deze kosten voor rekening van de
opdrachtgever komen.
4. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, extra
werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op aanwijzing van enig overheidsorgaan, welke niet waren
opgenomen in de aannemingsovereenkomst, kan steeds een extra, naar billijkheid vast te stellen, loon in rekening
worden gebracht door Van Daalen B.V

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Een overeengekomen levertijd en/of tijd waarbinnen een dienst en/of materiaal geleverd zal worden en/of de
werkzaamheden zullen aanvangen en/of worden uitgevoerd, is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering, aflevering c.q. oplevering dient de opdrachtgever Van Daalen B.V derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Indien de levering en/of werkzaamheden niet zonder vertraging kan/kunnen worden voltooid, verplicht Van Daalen B.V
zich de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. Van Daalen B.V zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren, zonder daarmee geacht te worden een resultaatverbintenis op zich te hebben genomen
De opdrachtgever dient Van Daalen B.V alle gegevens te verstrekken die vereist zijn voor de adequate uitvoering
Van de overeenkomst.
2. Bij gebreke van duidelijke gegevens en instructies van de opdrachtgever, staat het Van Daalen B.V vrij naar eigen
inzicht te handelen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het is dan ter vrije keuze van Van Daalen B.V om
onder andere te bepalen:
a. de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht;
b. de wijze waarop materialen / gronden / andere zaken worden verwijderd en/of geleverd;
c. de plaats waar de materialen / gronden / andere zaken worden geleverd en/of gestort;
d. de kwaliteit van de geleverde materialen / gronden / andere zaken.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Van Daalen B.V de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de
daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Daalen B.V het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever zal de daaraan verbonden kosten voor
haar rekening nemen. De Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die al dan niet
in dienstverband bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk
kunnen zijn.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om
de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing
van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Daalen B.V zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Den
Van Daalen B.V de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs en/of tarief is overeengekomen zal Den
Van Daalen B.V daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
vast tarief tot gevolg heeft.
4. Alle wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst, hetzij door een bijzondere opdracht van de opdrachtgever,
hetzij noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te
lossen wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, worden beschouwd als meerwerk en voor zover daaruit minder
kosten ontstaan, worden beschouwd als minderwerk in de zin van dit artikel, Van Daalen B.V is gerechtigd terstond
nadat partijen het meerwerk zijn overeengekomen daartoe aan opdrachtgever een factuur te zenden.

Artikel 9. Geheimhouding
1. Van Daalen B.V en opdrachtgever verbinden zich ertoe geen vertrouwelijke informatie door te geven aan derden,
zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze in
opdracht van opdrachtgever verstrekte gegevens en/of zaken, niet dan met diens uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming worden gekopieerd, aan derden vertoond, bekend gemaakt of gebruikt, op welke wijze dan ook en
in de ruimste zin des woords.
2. Van Daalen B.V behoudt het recht de eventueel 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 10. Intellectuele eigendom
1. Alle stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., die door Van Daalen B.V zijn
verstrekt aan de opdrachtgever in het kader van de voorbereiding of de uitvoering van de opdracht, blijven
eigendom van Van Daalen B.V, ook al heeft Van Daalen B.V daarvoor aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht.
2. Opdrachtgever vrijwaart Van Daalen B.V voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst
worden gebruikt.
3. Indien opdrachtgever aan Van Daalen B.V informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,
garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
4. Van Daalen B.V behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die Van Daalen B.V toekomen op grond van de
Auteurswet.

Artikel 11. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
1. Van Daalen B.V heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Van Daalen B.V te dier zake tot enige schadevergoeding is gehouden:
a. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekortschiet in zijn verplichtingen jegens Van Daalen B.V;
b. indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert,
faillissement dan wel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen
met haar crediteuren ter afwending daarvan;
c. indien er sprake is van beslaglegging;
d. indien de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
e. indien de schuldsanering natuurlijke personen door de opdrachtgever wordt aangevraagd of indien zij
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.
2. De vorderingen van Van Daalen B.V op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Van Daalen B.V ter kennis gekomen omstandigheden
Van Daalen B.V goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
b. indien Van Daalen B.V de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
c. indien de opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte
daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen.
3. Indien de opdrachtgever een of meer verbintenissen jegens Van Daalen B.V niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt,
zijn alle overige (resterende) vorderingen van Van Daalen B.V op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. In de in dit artikel genoemde gevallen is Van Daalen B.V bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van

Van Daalen B.V schadevergoeding te vorderen.
5. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Van Daalen B.V zich bij
de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat
naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Van Daalen B.V bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Eventueel door Van Daalen B.V aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken blijven het eigendom van
Van Daalen B.V totdat opdrachtgever alle bedragen die zij aan Van Daalen B.V verschuldigd is vanwege door
Van Daalen B.V geleverde zaken en/of diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, volledig heeft
voldaan. Indien er gerede twijfel bij Van Daalen B.V bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is
Van Daalen B.V bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft
verstrekt. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Van Daalen B.V voor deze vertraagde aflevering te lijden
schaden.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen,
is Van Daalen B.V gerechtigd de zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te halen of weg
te doen halen, ongeacht waar deze zaken zich bevinden. De opdrachtgever (of de derde) is verplicht hiertoe alle
medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag of gedeelte
daarvan.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is
opdrachtgever verplicht Van Daalen B.V zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Van Daalen B.V
a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde of ter beschikking gestelde zaken te verzekeren en verzekerd
te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering
ter inzage te geven;
b. alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Van Daalen B.V op de manier die wordt
voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
c. de vordering die de opdrachtgever verkrijgt jegens haar afnemers bij het doorverkopen van onder
eigendomsvoorbehoud door Van Daalen B.V geleverde zaken te verpanden aan Van Daalen B.V op de manier
die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Van Daalen B.V;

e. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Van Daalen B.V ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en ook de opdrachtgever niet
onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
6. De opdrachtgever gebruikt de door Van Daalen B.V ter beschikking gestelde zaken uitsluitend voor het doel waarvoor
deze ter beschikking zijn gesteld. Het aanbrengen van wijzigingen aan de ter beschikking gestelde zaken is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Daalen B.V.
7. De opdrachtgever is gehouden de ter beschikking gestelde zaken naar behoren te onderhouden. De kosten van
onderhoud en reparatie komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
8. In het geval van schade aan ter beschikking gestelde zaken zal de opdrachtgever Van Daalen B.V onverwijld op de
hoogte stellen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, tenzij deze schade het gevolg is van slijtage
door normaal gebruik voor het doel waarvoor de zaken ter beschikking zijn gesteld.
9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door of ten gevolge van plaatsing of gebruik van de
ter beschikking gestelde zaken, tenzij de door Van Daalen B.V ter beschikking gestelde zaken ondeugdelijk zijn voor het
doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld, sprake is van reeds bij de terbeschikkingstelling aanwezige gebreken
of Van Daalen B.V onjuiste instructies heeft verstrekt voor het gebruik van deze zaken.
10. De opdrachtgever is gehouden Van Daalen B.V te vrijwaren voor alle aanspraken als gevolg van schade aan derden,
respectievelijk aan eigendom van derden ten gevolge van plaatsing respectievelijk door het gebruik van de ter
beschikking gestelde zaken.

Artikel 13. Klachten, garantie
1. De opdrachtgever dient bij Van Daalen B.V ingekochte goederen bij aflevering - of zo spoedig als mogelijk daarna - te
(Iaten) onderzoeken. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen of de juiste zaken zijn geleverd, of de
afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met wat is overeengekomen en of de afgeleverde zaken
voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
2. Gebreken of tekorten aan de verrichte werkzaamheden/geleverde goederen dienen door de opdrachtgever binnen 8
dagen na de aflevering schriftelijk te worden gemeld aan Van Daalen B.V Na het verstrijken van deze termijn is geen
vordering op grond van ondeugdelijke levering en/of uitvoering meer mogelijk en verliest opdrachtgever zijn rechten
op grond van dergelijke tekortkomingen.
3. Door geheel of gedeeltelijke ingebruikneming of verwerking van de onder lid 2 van dit artikel vermelde goederen
vervalt ieder recht van de opdrachtgever.
4. Van Daalen B.V is in geval de afgeleverde zaak en/of het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst, slechts
verplicht tot aflevering van het ontbrekende en/of herstel en/of vervanging van de geleverde zaak dan wel het
alsnog juist uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtgever heeft niet het recht de

overeenkomst te ontbinden.
5. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.
6. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Van Daalen B.V worden geretourneerd.

Artikel 14. Betaling
1. Van Daalen B.V zal geheel naar eigen keuze de door haar te verrichten werkzaamheden en de door haar te maken
kosten op basis van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties aan de opdrachtgever in rekening
brengen. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden
terugbetaald.
2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen tussen partijen.
Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Van Daalen B.V is ontvangen, is opdrachtgever - zonder
dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn - van rechtswege in verzuim. Alsdan is de opdrachtgever
rente aan Van Daalen B.V verschuldigd over openstaande vorderingen van Van Daalen B.V van 1% over het
verschuldigde bed rag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Van Daalen B.V op volledige
schadevergoeding.
3. Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde zijn voor rekening van opdrachtgever.
De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde
hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 750, -, onverminderd het recht van Van Daalen B.V aanspraak te
maken op de werkelijke kosten indien deze hoger zijn.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van
de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
7. Opdrachtgever zal op eerste verzoek ten behoeve van Van Daalen B.V de nodige zekerheid stellen tot betaling van
het verschuldigde bedrag.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Van Daalen B.V is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige
verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake
indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden
door de opdrachtgever.
2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme en/of ongeschikte
weersomstandigheden, ziekte van het personeel extreme of onverwachte verkeerstagnatie, belemmering van de
transportroute, storingen in het bedrijf van Van Daalen B.V of in dat van een van de toeleveranciers of derden die
betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Van Daalen B.V of
betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van
onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Van Daalen B.V die zijn ontstaan
door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
3. Van Daalen B.V aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld
of toedoen van de opdrachtgever of derden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is. Tevens is Van Daalen B.V
niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Van Daalen B.V van instructies,
·adviezen of opdrachten van opdrachtgever die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen,
tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet.
4. Van Daalen B.V is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede
voor gegeven adviezen of onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is
van opzet of grove schuld van de bij Van Daalen B.V werkzame leidinggevenden.
5. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele
omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.
6. leder aansprakelijkheid van Van Daalen B.V is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde
van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen
risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke
reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering of de schade een niet in
redelijkheid verzekerbaar risico betreft, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het
niet of niet juist uitgevoerde gedeelte, met een maximumbedrag van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro).
7. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Van Daalen B.V kunnen dezelfde
verweermiddelen jegens de opdrachtgever inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij
door de opdrachtgever worden aangesproken.

Artikel 16. Vrijwaring
1. Indien Van Daalen B.V ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de
overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de
opdrachtgever Van Daalen B.V ter zake van deze schade volledig vrijwaren en Van Daalen B.V alles vergoeden wat
Van Daalen B.V aan deze derde dient te voldoen.
2. De opdrachtgever is tevens verplicht Van Daalen B.V te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen,
dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege, welke rechtstreekse voortvloeien uit de uitvoering van
de opdracht. Deze vrijwaringsverplichtingen van opdrachtgever gelden tevens voor de leidinggevenden en vennoten.

Artikel 17. Verplichtingen opdrachtgever
1. Als opdrachtgever aan Van Daalen B.V gegevens verstrekt, mag Van Daalen B.V uitgaan van de juistheid hiervan en zal
zij zijn aanbieding hierop baseren. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt
voor rekening van opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en Van Daalen B.V schriftelijk in te lichten omtrent alle
omstandigheden, waaronder de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige
belemmeringen en risico’s zoals de toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor derden (bijvoorbeeld
bij spuitwerkzaamheden), en perceel beperkingen (waterwingebied, natuurbeschermingsgebied etc.).
3. Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, ten
minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kadaster (Dienst KLlC) uit te
(Iaten) voeren. Opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken kabel- en leidingbeheerders reageren.
Opdrachtgever stelt Van Daalen B.V de resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang van de werkzaamheden.
4. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan het gestelde in de leden 2 en 3 dient hij dit onmiddellijk,
doch uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, aan Van Daalen B.V schriftelijk aan te geven.
Van Daalen B.V zal in dat geval zelf op kosten van opdrachtgever het benodigde onderzoek instellen.
5. Indien opdrachtgever niet in de vorige leden bedoelde informatie heeft verschaft, dan wel niet aan de in lid 4
bedoelde verplichting heeft voldaan, vrijwaart zij Van Daalen B.V voor alle schade die voort kan vloeien uit het
raken of beschadigen van ondergrondse obstakels in de ruimste zin des woords, alsmede de daaruit voortvloeiende
gevolgschade.
6. Opdrachtgever is verplicht melding te doen bij meldpunt bodemkwaliteit indien er zand, granulaat, grond e.d. wordt
toegepast. Deze melding dient 5 dagen voor toepassing te worden gedaan. Een kopie van de melding wordt voor
toepassing aan Van Daalen B.V ter beschikking gesteld.
7. In geval van aanwezigheid van kabels, leidingen of andere obstakels stelt de opdrachtgever op het eerste verzoek van
Van Daalen B.V op kosten van de opdrachtgever een vakbekwaam persoon ter beschikking die onder leiding van
opdrachtgever proefgravingen uitvoert, zodat Van Daalen B.V in staat is de opdracht in de overeengekomen tijd van

uitvoering zo snel en goed mogelijk en zonder schade uit te voeren.
8. Van Daalen B.V is bevoegd in geval opdrachtgever niet voldoet aan de in de dit artikel bedoelde verplichtingen, dan
wel in geval van onvolledige of tegenstrijdige informatie of met de informatie strijdige feiten, de aanvang dan wel
de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. De kosten die uit deze opschorting volgen zijn voor
rekening van de opdrachtgever en worden begroot op het minimale uurtarief gedurende de opschorting.
9. De opdrachtgever staat in voor de naleving van alle voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid.
De opdrachtgever is verplicht voor zover redelijkerwijs mogelijk de arbeidsomstandigheden en veiligheid te
optimaliseren.
10. De opdrachtgever is eveneens verplicht om, tenzij anders overeengekomen, zorg te dragen voor het schoonmaken
van de weg en het plaatsen van deugdelijke waarschuwingen, bij transporten waarbij bevuiling optreedt door de
banden en lading van de bij het transport betrokken voertuigen ten gevolge waarvan de weg slipgevaarlijk wordt.
11. De opdrachtgever is bij iedere niet-naleving van de overeenkomst (waaronder deze voorwaarden) van rechtswege in
verzuim.

Artikel 18. Overmacht
1. Indien Van Daalen B.V als gevolg van overmacht niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Indien nakoming als
gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Van Daalen B.V de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden,
zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
2. Onder overmacht zijn mede begrepen alle van de wil van Van Daalen B.V onafhankelijke omstandigheden die nakoming
van een verbintenis tijdelijk of blijvend verhinderen of onredelijk bemoeilijken.
3. Indien Van Daalen B.V bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare
deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. Geschilbeslechting en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Van Daalen B.V en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen
opdrachtgever en Van Daalen B.V, in het geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te
Haarlem. Van Daalen B.V blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 20. Wijziging/aanvulling van de Voorwaarden en rechtsongeldigheid
1. Van Daalen B.V is bevoegd wijzigingen/aanvullingen in de Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen aanvullingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is
medegedeeld, treden wijzigingen / aanvullingen jegens de opdrachtgever in werking zodra haar de wijziging is
verteld.
2. Indien een bepaling van de Voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, blijven de overige
bepalingen van kracht. De betreffende niet geldige bepaling zal worden vervangen door een andere wel geldige
bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

