Algemene voorwaarden van Boluwa Eco Systems BV voor het uitvoeren van milieutechnisch bodemonderzoek
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland op 26 augustus 2020
Artikel 1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en op alle te sluiten overeenkomsten en daaruit
voortvloeiende prestaties van Boluwa Eco Systems BV, verder te noemen Boluwa. De eventuele geldigheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
1.2 Mocht de opdracht namens de opdrachtgever worden
verstrekt door een derde, dan staat de derde er voor in dat de
opdrachtgever van deze voorwaarden kennis heeft genomen
en deze heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan
deze voorwaarden is gebonden, als ware hij zelf opdrachtgever. Alsdan zijn beiden, zowel opdrachtgever als derde, jegens Boluwa hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen
uit de opdracht voortvloeiende.
Artikel 2. Opdrachten
2.1 Aanbiedingen c.q. offertes van Boluwa zijn vrijblijvend en
moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen
van een aanbod, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is
overeengekomen.
2.2 Boluwa is slechts gebonden aan schriftelijke overeenkomsten, welke door partijen zijn ondertekend, danwel aan
een schriftelijke opdrachtbevestiging van Boluwa aan opdrachtgever.
2.3 Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de
prestatie, zoals deze in de aanbieding, schriftelijke overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging is omschreven. Geen beroep
kan worden gedaan op en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij Boluwa aanwezig is of
buiten de overeenkomst verkregen informatie.

4.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan
omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Boluwa zijn toe te rekenen. Hieronder
zullen onder andere begrepen zijn stakingen, ziekte van personeel, verkeersstremmingen, extreme weersomstandigheden, brand, overstromingen, rampen, danwel stagnaties bij
toeleverende bedrijven en instanties.
Artikel 5. Transport
5.1 Tenzij in onze aanbieding en/of opdrachtbevestiging anders is vermeld, geschiedt de aan- en afvoer van onderzoeksapparatuur en gereedschappen voor onze rekening,
mits de onderzoekspunten met de gebruikelijke apparatuur
bereikbaar zijn.
5.2 Indien dit niet (zonder meer) mogelijk is en bijzondere
maatregelen moeten worden getroffen, dan wel andere apparatuur moet worden ingezet, zijn alle daaraan verbonden kosten - inclusief die van vergeefse transporten en wachttijden voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 6. Vergunningen
6.1 Opdrachtgever staat jegens Boluwa in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, ook die van
overheidswege, welke benodigd zijn voor een normale wijze
van uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en voor
het gebruik van de toegangswegen naar het werkterrein.
6.2 Alle gevolgen, zoals boeten, schaden, in het bijzonder de
kosten van eventuele wachttijden en extra transporten, van
het (gaan) ontbreken van de in lid 1 bedoelde vergunningen
zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7. Hindernissen
7.1 Indien bij de uitvoering van veldwerkzaamheden blijkt, dat
er hindernissen zoals stenen, puin, hout, kabels, leidingen en
dergelijke in, op of boven de bodem voorkomen heeft Boluwa
het recht de onderzoeklocatie te verlaten en in de onmiddellijke omgeving de werkzaamheden opnieuw uit te voeren.
7.2 De hiermede gepaard gaande kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
7.3 Indien tengevolge van de hindernissen schade aan materieel van Boluwa ontstaat, is opdrachtgever gehouden die
schade te vergoeden.
7.4 Indien opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden
ondanks de hindernissen toch worden voortgezet, zijn alle
kosten, zoals die van het verwijderen der hindernissen,
wachttijden en dergelijke, voor rekening van opdrachtgever
evenals eventuele schaden aan onze apparatuur en materieel.
7.5 Schade aan kabels en leidingen, alsmede gevolgschade
voor derden, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever
tenzij vooraf schriftelijk aan Boluwa kenbaar is gemaakt, dat
er kabels en leidingen ter plaatse van de onderzoeksplaatsen
aanwezig zijn en de daarover verschafte informatie juist is.
7.6 Boluwa behoudt zich het recht voor indien er op de onderzoekslocatie een onvoorziene ernstige vorm van schadeArtikel 4. Onvoorziene en abnormale omstandigheden
4.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Boluwa lijke verontreiniging wordt geconstateerd, het werk op te
schorten teneinde de nodige maatregelen te kunnen treffen.
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoAlle in dit verband gemaakte kosten, zo ook die voor reiniging
ming van de verplichtingen door Boluwa niet mogelijk is lanvan het ingezette materieel en te treffen voorzieningen komen
ger duurt dan 2 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding. voor rekening van de opdrachtgever.
4.2 Indien Boluwa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of gedeelte- Artikel 8. Leveringstermijn
lijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Boluwa gerechtigd 8.1 De in de schriftelijke bevestiging of anderszins schriftelijk
de verrichte prestaties afzonderlijk in rekening te brengen en opgegeven leveringstermijnen berusten steeds op een schatis de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof ting omdat in verband met de aard van de werkzaamheden
leveringstermijnen nimmer tevoren exact zijn vast te stellen.
het een afzonderlijk contract.
Artikel 3. Omschrijving der werkzaamheden
3.1 De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de tekst
van de aanbieding, de schriftelijke overeenkomst c.q. de bevestiging van de overeenkomst waarin de werkzaamheden en
diensten zijn gespecificeerd.
3.2 Alle prestaties die ten behoeve van het werk door Boluwa
moeten worden geleverd en niet zijn beschreven volgens artikel 3 lid 1 zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden.
3.3 Voor zover van toepassing zullen bijkomende werkzaamheden zoals onder meer:
• het verwijderen van terreinverharding
• het boren van gaten door vloeren
• het opzoeken en/of het verwijderen van kabels, leidingen,
obstakels en andere hindernissen
• het verrichten van graaf- en sloopwerk
• het verrichten van herstelwerkzaamheden aan terreinen,
wegen, hekwerken, gebouwen e.d.
• het aanvoeren van werkwater
• het afvoeren van grond
apart in rekening worden gebracht.

8.2 Overschrijdingen van de leveringstermijnen, anders dan in
gevallen van opzet of grove schuld, geeft de opdrachtgever
nimmer het recht op schadevergoeding.
Schaden aan derden toegebracht tengevolge van overschrijding van de leveringstermijnen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12.3 Elke aansprakelijkheid van Boluwa vervalt na verloop
van 5 jaren, gerekend vanaf de datum van de eindfactuur van
de overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijkheid R.V.O.I.-1998
13.1 Voor schriftelijke verwerking van onderzoeksresultaten,
het geven van adviezen, het uitvoeren van laboratoriumonArtikel 9. Vastleggen van gegevens
derzoek, het maken van berekeningen en het houden van
9.1 Boluwa verplicht zich:
toezicht, is de door het Koninklijke Instituut van Ingenieurs
a. van iedere sondering een grafiek samenstellen,
vastgestelde Regeling van de Verhouding tussen opdrachtb. van iedere boring de gegevens vastleggen op een door gever en adviserend ingenieursbureau, de R.V.O.I.-1998 van
Boluwa gebruikte boorstaat,
toepassing, zulks met uitsluiting van het bepaalde in die regec. van iedere boring geroerde monsters nemen en deze op ling omtrent het beslechten van geschillen, waarvoor in de
verzoek aan opdrachtgever ter beschikking stellen.
plaats treedt het bepaalde in artikel 16 van deze algemene
9.2 Voor rekening van opdrachtgever zijn de kosten van:
voorwaarden.
a. een meerdere verslaggeving,
b. het benodigde materieel voor het bewaren van monArtikel 14. Betaling
sters, zoals bussen, potten, zakken en dergelijke,
14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen onc. het verzenden van monsters.
ze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
9.3 Verzending van gegevens en/of monsters geschiedt voor 14.2 Bij overschrijding van deze betalingstermijn is opdrachtrekening en risico van opdrachtgever.
gever, zonder dat enige herinnering, aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, een rente verschuldigd, die 2% boArtikel 10. Verschil van mening over verzamelde gegeven het wettelijke percentage ligt, te rekenen vanaf 30 dagen
vens
na factuurdatum tot de dag der algehele voldoening.
10.1 Indien bij opdrachtgever twijfel ontstaat over de juistheid 14.3 De buitengerechtelijke kosten belopen tenminste 15%
van de verzamelde gegevens of de verrichte rapportage dient van de vordering in hoofdsom (exclusief BTW) met een minieen en ander binnen 14 dagen na beëindiging van de werkmum van € 250,- . Buitengerechtelijke incassokosten zijn verzaamheden schriftelijk gemeld te worden aan Boluwa.
schuldigd zodra Boluwa tot incasso opdracht heeft verstrekt,
10.2 Ieder recht vervalt indien Boluwa niet in de gelegenheid ongeacht de aard en omvang van de door incasso gemachwordt gesteld om binnen redelijke termijn de door haar vertigde verrichte werkzaamheden.
zamelde gegevens en/of verrichte rapportages op juistheid te 14.4 Nalatigheid in de betaling geeft Boluwa het recht om na
onderzoeken.
deugdelijke sommatie lopende overeenkomsten te annuleren
10.3 Ieder recht vervalt in ieder geval na 1 jaar, na beëindiof desgewenst op te schorten tot de betaling heeft plaatsgeging van de werkzaamheden.
vonden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
10.4 Indien gewenst kan opdrachtgever zich in tweede instantie wenden tot de certificerende instelling.
Artikel 15. Zekerheidsstelling
15.1 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe
Artikel 11. Interpretaties en gebruik van resultaten boaanleiding mocht geven, behoudt Boluwa het recht voor om,
demonderzoek
ook wanneer de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitge11.1 Boluwa is in generlei opzicht aansprakelijk voor door an- voerd, zekerheid voor de betaling te verlangen binnen een
dere dan door Boluwa gegeven interpretaties van de resulta- door Boluwa te stellen termijn.
ten van het bodemonderzoek.
Blijft de opdrachtgever in gebreke binnen de gestelde termijn
11.2 De opdrachtgever dient er op toe te zien dat de resulta- deze zekerheid te geven, dan heeft Boluwa het recht om zonten van het bodemonderzoek en de in dat kader door Boluwa der ingebrekestelling de overeenkomst voor het nog uitgeverstrekte gegevens op geen enkele wijze door derden worvoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen zonder rechden gebruikt ten behoeve van andere projecten of locaties
terlijke tussenkomst, onverminderd het recht op betaling van
dan het project of de locatie waarvoor het bodemonderzoek is het reeds uitgevoerde gedeelte en het recht op schadeververricht of de gegevens zijn verzameld.
goeding ofwel de verdere uitvoering van bestaande overeen11.3 Het auteursrecht van de onder 9 bedoelde resultaten en komsten op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden en
gegevens alsmede alle andere door Boluwa vervaardigde
voor de verdere uitvoering vooruitbetaling te eisen.
schriftelijke stukken, zoals rapportages en adviezen e.d., blijft
bij Boluwa berusten. Eerst na betaling wordt opdrachtgever
Artikel 16. Geschillen
eigenaar van de door Boluwa opgestelde rapportage van het 16.1 Op alle door Boluwa te sluiten overeenkomsten is het
werk.
Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen en vorderingen welke naar aanleiding van
Artikel 12. Uitsluiting van aansprakelijkheden
een overeenkomst tussen Boluwa en opdrachtgever mochten
12.1 Boluwa aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door
ontstaan, worden onderworpen aan het oordeel van de beopdrachtgever of derden geleden schade die het gevolg is
voegde burgerlijke rechter ter plaatse van de vestigingsplaats
van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbin- van Boluwa.
tenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze
aansprakelijkheid is gedekt door de WA-verzekering van Boluwa en tot het bedrag van de door de verzekering gedane
uitkering.
12.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering
overgaat terwijl er wel sprake is van aansprakelijkheid van
Boluwa op grond van tekortkoming in de nakoming van de
verbintenis of uit onrechtmatige daad is de aansprakelijkheid
per schadegeval van toerekenbare beperkt tot een 2-voud
van het factuurbedrag van onze dienstverlening.

