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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden 

1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle door 

ID Geotechniek, hierna te noemen ID, aanvaarde opdrachten van 

toepassing deze Algemene Voorwaarden en de “Regeling van de 

verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau” 

RVOI 2001 met bijlagen, hierna te noemen RVOI van toepassing 

met in acht neming van de onderstaande bepalingen. 

 

1.2 Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op de situatie 

waarin ID opdracht wordt verleend als het geval dat ID zelf  

opdrachtgever is. In het laatste geval dient in deze voorwaarden 

voor opdrachtgever opdrachtnemer te worden gelezen.  

 

1.3 De opdrachtgever wordt geachte de RVOI met bijlagen te 

kennen. De RVOI ligt ter inzage op het kantoor van ID te 

Hoofddorp, en is tevens te downloaden via deze link: 

http://www.freetoall.info/RVOI_2001.pdf, en de bijlagen via. 

http://www.freetoall.info/RVOI_2001_bijlagen.pdf. Indien gewenst 

kan op verzoek kosteloos een kopie worden verstrekt.  

 

1.4 In geval van tegenstrijdige bepalingen zullen clausules in 

offertes of opdrachtbevestigingen, welke door ID zijn opgesteld, 

prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden en de RVOI . Deze 

Algemene Voorwaarden prevaleren op hun beurt boven de RVOI. 

 

1.5 De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen 

dan wel accepteren van de opdracht akkoord te verklaren met de 

toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden alsmede de 

RVOI. Bij tegenstrijdigheid met door de opdrachtgever of 

opdrachtnemer gehanteerde eigen voorwaarden zullen deze 

Algemene Voorwaarden prevaleren. 

 

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestigingen 

2.1 Al onze offertes- daaronder mede begrepen mondelinge 

prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen 

vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de 

aanbieding door de opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding zal 

onverwijld dienen te geschieden. 

 

2.2 Alle offertes hebben de geldigheidsduur zoals in de offertes 

vermeld. Indien geen geldigheidsduur is vermeld dient een termijn 

van 3 maanden te worden aangehouden. Na deze termijn kunnen 

aan de offertes geen rechten meer worden ontleend. 

  

2.3 Een door ID geaccepteerde opdracht kan telefonisch, schrif-

telijk of per email tot stand komen. In alle gevallen zijn deze 

voorwaarden van toepassing. Opdrachtverlening door ID vindt 

uitsluitend schriftelijk plaats.  

 

2.4 Indien door de opdrachtgever wijzigingen zijn aangebracht in 

een door ID uitgebrachte offerte, behoud ID zich het recht voor de 

offerte te herzien dan wel in te trekken. 

 

Artikel 3: Prijsbepaling en betalingen 

3.1 Betalingen van facturen dient / zal (te) geschieden binnen  

30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeen-

gekomen.  

 

3.2 Met uitzondering van bovenstaande kortingsregeling is het 

opdrachtgever niet toegestaan enige aftrek, verrekening, 

compensatie of schuldvergelijking toe te passen. 

 

3.3 Na opdracht datum, door derden, aan ID opgelegde heffingen, 

belastingen, retributies, meerwerk e.d. en respectievelijk 

verhogingen daarvan die betrekking hebben op de opdracht kunnen 

worden doorberekend aan de opdrachtgever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Indien opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur 

voldoet en daarnaast ook niet tot betaling overgaat na schriftelijk 

en/of telefonisch aanmanen, zal ID de incasso van het (de) open-

staande bedrag(en) overdragen aan een incassobureau. Door het 

verstrekken van de opdracht gaat de opdrachtgever tevens akkoord 

met het vergoeden van alle directe en indirecte kosten die aan een 

eventuele incassoprocedure verbonden zijn. 

 

3.5 Indien de opdrachtgever in gebreke is met betaling, is hij vanaf 

de datum van opeisbaarheid een rente verschuldigd gelijk aan de 

wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar en tevens alle 

(buiten-)rechtelijke kosten met een minimum van 15% van het te 

vorderen bedrag. 

 

Artikel 4: Meer- en minderwerk 

4.1 ID is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en eveneens 

gehouden minderwerk met het totaalbedrag van de aanbieding te 

verrekenen. 

 

4.2 Als meerwerk wordt beschouwd al het werk dat door ID, hetzij 

op verzoek van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of 

ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften is uitgevoerd 

tegen de geldende verrekentarieven. Evenzo wordt minderwerk 

vastgesteld. Het bepaalde in artikel 7:755 BW wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

 

Artikel 5: Vrijwaring en aansprakelijkheid  

5.1 Algemeen hanteert ID op het gebied van de vrijwaring en 

aansprakelijkheid de voorwaarden van de RVOI met dien verstande 

dat bij tegenstrijdigheid deze bepalingen zullen prevaleren. 

 

5.2 Onze aansprakelijkheid in afwijking van de RVOI  beperkt tot 

maximaal 100% van de opdrachtsom exclusief omzetbelasting tot 

een maximum van € 50.000,-- en tot maximaal 50% bij hogere 

opdrachtsommen. Indien het werk wordt uitgevoerd met 

verrekening op tijdbasis b.v. bij detachering, is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 5.000,-- 

In geen geval zal de aansprakelijkheid van ID hoger kunnen zijn 

dan het eventuele, door onze verzekeraar, uit te keren bedrag.  

 

5.3 In aanvulling op het voorgaande aanvaardt ID geen aan-

sprakelijkheid in de volgende gevallen: 

a) Voor schade die naar normaal gebruik in de branche behoort te    

     worden gedekt door een door opdrachtgever / aannemer te 

     sluiten CAR verzekering. 

b) Voor juistheid en/of volledigheid van door opdrachtgever  

     aangeleverde / bij derden opgevraagde informatie. 

c) Voor schade als gevolg van het achterblijven van materialen in 

    de bodem van welke gebruikt zijn bij de uitvoering van de  

    opdracht. 

d) Schade aan meetapparatuur en/of materialen alsmede aan kabels, 

     leidingen en bestrating / verharding. 

e) Schade voor het bereiken van de onderzoekspunten. Hierbij valt 

    te denken aan bijvoorbeeld spoorvorming. 

f) Schade ontstaan door het uitvloeien van vloeibare of gasvormige 

    stoffen in de bodem als gevolg van de werkzaamheden. 

g) Andere hier niet genoemde schade die door de uitvoering van 

    het bodemonderzoek,  direct of indirect, is ontstaan. 

h) Schade als gevolg van overschrijding van opleveringstermijnen 
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Artikel 6: Overmacht en stagnaties 

6.1 Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de 

overeenkomst redelijkerwijs niet meer in volle omvang van ID kan 

worden gevergd, geven ID het recht de overeenkomst geheeld of 

ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten 

zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van schaden 

en mogelijk daaruit voortvloeiende kosten. 

 

6.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel wordt 

ondermeer verstaan: overlijden dan wel arbeidsongeschikt worden 

van Dhr. M.G. van Dierendonck, oorlog(sdreiging), oproer, brand, 

werkstaking bij betrokken bedrijven en diensten, ongunstige weers-

omstandigheden, stagnatie in levering door nutsbedrijven en 

onderaannemers, overheidsmaatregelen (w.o. niet op tijd verleende 

vergunningen en toestemmingen), verkeerstoringen en alle overige 

omstandigheden die buiten het toedoen van ID de naleving van de 

overeenkomst kunnen verhinderen. 

 

6.3 Onder overmacht wordt voorts verstaan het optreden van 

storingen in computerapparatuur of software van ID of door ID ten 

behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, 

ondanks in redelijkheid getroffen passende maatregelend ter 

voorkoming / beperking van dergelijke storingen.  

 

Artikel 7: Toepasselijk recht 

7.1 Op alle door ID aanvaarde en uitgevoerde opdrachten is het 

Nederlands recht van toepassing. 

 

7.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Bevoegde 

Rechter in het arrondissement waar het betreffende filiaal van ID is 

gevestigd. 

 

Hoofddorp,  28 februari 2010 

 

 

ir. M.G. van Dierendonck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


