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1.

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
overeenkomst tussen Bosopslag Site Support B.V., Prinses
Beatrixstraat 21a, 4024 HK Eck en Wiel, KvK nr. 55861814,
hierna te noemen ‘de gebruiker’ en haar contractant, hierna te
noemen ‘opdrachtnemer’, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien gebruiker niet de strikte naleving van sommige
bepalingen van deze voorwaarden verlangt, laat dit de strikte
naleving van de overige bepalingen van deze voorwaarden
onverlet.
3. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden
nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen
van deze voorwaarden van toepassing. Partijen zullen nieuwe
bepalingen ter vervanging overeen komen, waarbij het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden
genomen.
2.

Aanbiedingen/offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, in welke
vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. De in een offerte van opdrachtnemer opgenomen prijzen
dienen exclusief BTW, doch inclusief andere heffingen van
overheidswege en eventuele bijkomende kosten, waaronder onder
meer reis- en verblijfkosten, administratie kosten etc. te worden
vermeld.
3. Indien opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave en/of
aanbieding doet, kan gebruiker ieder gedeelte afzonderlijk tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs afnemen.
4. Zodra gebruiker een aanbieding en/of offerte van
opdrachtnemer heeft geaccepteerd, is opdrachtnemer gehouden
daaraan uitvoering te geven.
5. Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd eventuele
prijsverhogingen door te voeren, na overleg met en schriftelijke
goedkeuring van gebruiker.
3.

Wijzigingen

1. Gebruiker is bevoegd om de omvang en/of de aard van de uit
te voeren werkzaamheden en/of de te leveren zaken en diensten
te wijzigen.
2. Indien de in lid 1 genoemde wijziging lijdt tot een stijging
van de overeengekomen prijs en/of levertijd, zal opdrachtnemer
dit binnen 8 dagen na de wijziging aan gebruiker melden.
3. Indien gebruiker niet instemt met de in lid 2 bedoelde
voorgestelde verhoging van de overeengekomen prijs, is
gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat
opdrachtnemer aanspraak kan maken op (aanvullende)
schadevergoeding.
4. Gebruiker kan iedere wijziging van de overeenkomst door
opdrachtnemer weigeren, zonder dat opdrachtnemer aanspraak
kan maken op enige (schade)vergoeding.
4.

Uitvoering

1. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard
van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst voor bepaalde
tijd is aangegaan.
2. De voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen
termijnen zijn fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

3. Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de
overeenkomst op werkdagen in elk geval tussen 07.00 – 19.00
uur beschikbaar zijn de werkzaamheden uit te voeren. Partijen
kunnen ook andere uitvoeringstijden overeenkomen.
4. Opdrachtnemer is gehouden aanwijzingen van gebruiker, dan
wel diens opdrachtgever op te volgen, tenzij opdrachtnemer deze
aanwijzingen niet verantwoord acht, in welk geval
opdrachtnemer gehouden is dit onmiddellijk aan gebruiker te
melden.
5.

Verplichtingen opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht op eerste verzoek
van gebruiker voldoende zekerheid te stellen voor de
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en). Indien
opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de gestelde termijn
voornoemde zekerheid te stellen, is hij direct in verzuim en is
gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is
opdrachtnemer gehouden de geleden en nog te lijden schade van
gebruiker te vergoeden.
2. Indien opdrachtnemer enige verplichting uit hoofde van de
tussen gebruiker en opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en)
niet, of niet naar behoren nakomt, dan is opdrachtnemer
gehouden alle door gebruiker geleden directe en indirecte schade
te vergoeden.
3. Opdrachtnemer vrijwaart gebruiker te allen tijde van alle
aanspraken van derden als gevolg van de uitvoering van de
overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid van de door
hem verstrekte informatie, waaronder de voorgestelde werkwijze.
Gebruiker mag uitgaan van de juistheid van de door
opdrachtnemer verstrekte informatie en is op geen enkele wijze
gehouden die informatie te controleren.
6.

Waarschuwingsplicht

1. Indien opdrachtnemer kennis heeft en/of krijgt van een
kennelijke tegenstrijdigheid tussen de verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst en de feitelijke uitvoering van de
werkzaamheden is opdrachtnemer gehouden dit aan gebruiker te
melden.
2. Indien de aan opdrachtnemer opgedragen werkwijzen, orders
en/of aanwijzingen, dan wel voorgeschreven processen
kennelijke fouten bevatten, is opdrachtnemer gehouden dit aan
gebruiker te melden.
3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen
indien de waarschuwingsplichten als bedoeld in lid 1 en 2 niet
(tijdig en/of volledig) worden nagekomen.
7.

Uitbesteding/onderaanneming

1. Het is opdrachtnemer niet toegestaan de prestaties uit hoofde
van de overeenkomst ofwel een gedeelte daarvan door derden te
laten uitvoeren.
8.

Non-concurrentie

1. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om aanbiedingen aan de
opdrachtgever van gebruiker te doen ter zake een uitbreiding
en/of wijziging van de met gebruiker gesloten overeenkomst.
2. Opdrachtnemer zal zich onthouden tot het maken van andere
afspraken met de opdrachtgever van gebruiker, tenzij
opdrachtnemer dit voorafgaand aan gebruiker heeft gemeld en
gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.
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9.

Betaling

1. Betaling van de factuur van opdrachtnemer door gebruiker
geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
2. Overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn als gevolg
van een vermeende onjuistheid van de factuur en/of tekortkoming
aan de zijde van opdrachtnemer, geeft opdrachtnemer niet de
bevoegdheid zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
op te schorten.
3. Gebruiker is gerechtigd om zijn vorderingen uit hoofde van
enige verbintenis met opdrachtnemer te verrekenen met zijn
verschuldigde (betalings-)verplichtingen jegens opdrachtnemer.
4. In geval van een overeenkomst waarbij is overeengekomen
dat de wederpartij periodiek vervallende bedragen, dan wel
deelbetalingen aan gebruiker dient te voldoen, dan gelden de
betalingen voorafgaand aan de eindafrekening als voorschotten.
Zij houden uitdrukkelijk geen erkenning in van juistheid van de
facturen en/of uitgevoerde werkzaamheden.
10.

Geheimhouding

1. Opdrachtnemer zal in geen geval informatie aan derden
verstekken over de overeenkomst en/of de uitvoering daarvan,
alsmede over de bedrijfsvoering van de opdrachtgever van
gebruiker, één en ander in de ruimste zin van het woord.
11.

Verbod van cessie/verpanding

1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de vorderingen uit hoofde
van de overeenkomst aan een derde te cederen en/of te
verpanden, dan wel anderszins te vervreemden of te bezwaren.
12.

Ontbinding

1. Naast de overige in deze voorwaarden geregelde
mogelijkheden van opschorting en ontbinding is gebruiker
bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van
gebruiker om schadevergoeding te vorderen, indien:
a. Na het sluiten van de overeenkomst de gebruiker
kennis heeft genomen van omstandigheden, welke goede
grond geven te vrezen dat opdrachtnemer de
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig zal nakomen en opdrachtnemer op verzoek van
gebruiker ter zake geen deugdelijke zekerheid kan of
wenst te stellen;
b. Opdrachtnemer in staat van faillissement of surseance
van betaling wordt gesteld, althans daartoe een (eigen)
aanvraag is gedaan;
c. Opdrachtnemer zich in geval van een tekortkoming
op overmacht beroept;
d. Indien de zeggenschap in de onderneming van
opdrachtnemer op een ander overgaat.
2. Ontbinding laat eventuele garantiebepalingen onverlet.
Ingeval van ontbinding op grond van lid 1 is gebruiker gerechtigd
10 % van de totaal overeengekomen prijs in te houden ter
compensatie van de overeengekomen garanties.
3. In geval van (tijdelijk) beletsel van opdrachtnemer, is
gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Gebruiker
kan evenwel verlangen dat opdrachtnemer een vervangende
medewerker inzet.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen
van gebruiker op opdrachtnemer onmiddellijk en volledig
opeisbaar.
5. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd – zonder opgaaf van
redenen - de opdracht aan opdrachtnemer in te trekken c.q. de

overeenkomst op te zeggen, zonder dat opdrachtnemer aanspraak
kan maken op enige (schade)vergoeding.
6. Indien gebruiker een opdracht geheel of gedeeltelijk intrekt
c.q. annuleert, dan kan opdrachtnemer slechts aanspraak maken
op betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de
overeenkomst.
13.

Aansprakelijkheid

1. Indien gebruiker zijn (leverings)verplichtingen jegens zijn
opdrachtgever niet is nagekomen, althans niet kan nakomen en/of
heeft moeten opschorten als gevolg van een omstandigheid dat
(mede) is toe te rekenen aan opdrachtnemer, dan is
opdrachtnemer gehouden alle daaruit voortkomende schade aan
gebruiker te vergoeden, waaronder, doch niet uitsluitend de
wettelijke rente, kosten annulering derden, administratiekosten
etc.
2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die
is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker.
3. Gebruiker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van
opdrachtnemer die het gevolg zijn van niet, onvolledig of onjuist
verstrekte informatie.
4. De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtnemer is een
overeenkomst als bedoeld in 7:400 e.v. BW. Gebruiker is dan
ook in geen geval aansprakelijk voor en/of gehouden om
loonheffing, sociale lasten, verzekeringspremies o.i.d. af te
dragen. Opdrachtnemer vrijwaart gebruiker voor dergelijke
aanspraken.
5. De aansprakelijkheid van gebruiker is te allen tijden beperkt
tot het bedrag dat onder de verzekering van gebruiker in het
betreffende geval wordt uitgekeerd.
6. Voor zover de betreffende schade niet onder de dekking van
een verzekering valt, ofwel de verzekeraar van gebruiker
onverhoopt niet tot uitkering overgaat, dan is de
aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot een bedrag van €
2.500,00.
7. Opdrachtnemer vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van
derden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst.
14.

Schade bij uitvoering

1. Opdrachtnemer is verplicht alle door hem veroorzaakte
schade ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden aan
gebruiker te vergoeden.
2. Van het ontstaan van de schade maakt opdrachtnemer per
omgaande, doch uiterlijk binnen 2 dagen na constatering,
melding bij gebruiker.
3. Na het ontstaan van de schade is opdrachtnemer verplicht
tijdig de nodige maatregelen tot beperking daarvan te treffen.
15.

Verjaring c.q. verval van rechtsvorderingen

1. Alle vorderingen van opdrachtnemer op gebruiker vervallen
en verjaren na verloop van één jaar, gerekend vanaf de dag dat de
overeenkomst is beëindigd, dan wel de opdracht redelijkerwijs is
voltooid.
16.

Forumkeuze/Toepasselijk recht

1. De (kanton)rechter van de rechtbank Gelderland, locatie
Arnhem, is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen
opdrachtnemer en gebruiker kennis te nemen.
2. Op elke overeenkomst en elke verbintenis tussen gebruiker
en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.

