Algemene aanvullende voorwaarden van MILON bv,
gevestigd te Veghel, Rembrandtlaan 4
Art. 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: een natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon.
Adviesbureau: MILON bv dan wel een tot haar groep behorende groepsmaatschappij in de zin van art. 2:24b BW.
RVOI-2001: Regeling van de verhouding tussen de opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau RVOI-2001,
5e ongewijzigde druk; april 2003.
Art. 2. Toepasselijkheid
1. Op alle offertes en overeenkomsten van adviesbureau en de daaruit voortvloeiende leveringen en werkzaamheden zijn de RVOI-2001 van toepassing.
2. Naast de RVOI-2001 zijn deze aanvullende voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, prevaleren deze voorwaarden.
3. De Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Art. 3. Offerte
Tenzij in de offerte anders is vermeld, is een uitgebrachte offerte gedurende 60 dagen van kracht. Een offerte kan adviesbureau te allen tijde herroepen.
Art. 4. Verstrekkingen door opdrachtgever
1. Door de opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico worden gezorgd voor de vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d. die voor de uitvoering van de
werkzaamheden door adviesbureau nodig zijn.
2. Opdrachtgever stelt adviesbureau vroegtijdig kwalitatief volwaardige tekeningen en overige gegevens van het te onderzoeken project ter beschikking.
3. Opdrachtgever vrijwaart adviesbureau voor alle aanspraken die verband houden met het tekortschieten van opdrachtgever ter zake van enige contractuele verplichting.
Art. 5. Bijkomende kosten
1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vastgelegd, is de prijs in de overeenkomst erop gebaseerd dat de te onderzoeken bedrijfsobjecten en terreinen met de normaal
en gebruikelijk in te zetten onderzoeksmaterialen en transportmiddelen door het adviesbureau bereikbaar zijn en beschikbaar voor onderzoek.
2. Adviesbureau heeft recht op vergoeding van bijkomende kosten c.q. meerwerk, zulks op basis van de werkelijk gemaakte kosten vermeerderd met een opslag van 10%,
indien:
a. De bereikbaarheid en/of beschikbaarheid zoals bepaald in lid 1 niet juist blijkt te zijn;
b. De door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn;
c. Het adviesbureau bij de uitvoering van werkzaamheden wordt geconfronteerd met onvoorziene zaken, waaronder – maar niet beperkt tot – obstakels in de bodem, de
bodemkwaliteit of belemmeringen zoals hoog gewas, dan wel indien werkzaamheden of voorzieningen nodig zijn die niet in de opdracht zijn opgenomen.
3. Opdrachtgever stemt ermee in dat werkzaamheden door derden kunnen worden uitgevoerd en dat de daarmee samenhangende kosten voor rekening van opdrachtgever
zijn.
Art. 6. Betaling
1. In afwijking van art. 10 lid 12 RVOI-2001 dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn betaalverplichtingen.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever aan adviesbureau de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede vergoeding van te maken incassokosten, welke
worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom.
4. Adviesbureau kan het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke adviesbureau in het kader van de
overeenkomst feitelijk van de opdrachtgever of derden onder zich heeft, indien de opdrachtgever verplichtingen, samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst of
andere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit geldt ook ten aanzien van kosten die adviesbureau heeft moeten maken terzake van de zorg die
adviesbureau ten aanzien van de zaken van de opdrachtgever en/of derden in acht dient te nemen.
Art. 7. Aansprakelijkheid
1. Een tekortkoming van het adviesbureau jegens de opdrachtgever is toerekenbaar indien het adviesbureau:
a. bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust en zorgvuldig handelend
adviesbureau had kunnen en moeten vermijden, en
b. nadat het door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen
en
c. aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
2. Deze houdt onder meer in dat adviesbureau in geval van een toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk is voor vergoeding van schade bestaande uit:
a. de noodzakelijke kosten van de aanpassing van het ontwerp, de studie of de rapportage indien en voor zover deze kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn
gekomen;
b. de kosten van het herstel van gebreken en van de door die gebreken rechtstreeks veroorzaakte schade;
c. de in redelijkheid gemaakte en door de opdrachtgever vergoede kosten van andere bij het project of de realisatie van het object betrokken contractanten van de
opdrachtgever, indien en voor zover deze kosten een rechtstreeks gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming van het adviesbureau.
3. In de in lid 2 bedoelde kosten zijn nimmer begrepen kosten die in de bouwsom zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. Tot de
rechtstreekse schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, omzetderving, waardevermindering van producten en vergelijkbare schaden.
4. Voor vergoeding van andere schade dan onder 2 a, b of c genoemd, is het adviesbureau slechts aansprakelijk, indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan
eigen opzet of grove onzorgvuldigheid van het adviesbureau.
5.a. De, in totaal op grond van het in de leden 1 en 2 onder b en c bepaalde door het adviesbureau te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de opdrachtsom,
echter met een maximum van 1 miljoen euro.
b. In afwijking van het bepaalde in de vorige alinea is het adviesbureau, voor opdrachten welke gerekend kunnen worden tot de vakgebieden bouw- en waterbouwkunde,
constructies en technische installaties, zoals genoemd in artikel 9, lid 1 A tot en met C [van de RVOI-2001], waarvan de opdrachtsom minder dan 90.000 euro beloopt en
die alle fasen, genoemd in artikel 26 onder 1.2 t/m 1.7 [van de RVOI-2001] omvatten, gehouden de geleden schade te vergoeden tot een maximum van 90.000 euro.
6. Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in de leden 2 t/m 5 van overeenkomstige toepassing, tenzij deze beperkingen als onredelijk bezwarend kunnen
worden aangemerkt.
7. Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht.
8 .Indien toekenning van de in de voorgaande leden bedoelde schadevergoeding in de gegeven omstandigheden, waaronder de bijzondere technische aspecten, de relatieve
omvang van de opdracht binnen een project, de aard en ernst van de tekortkoming en de draagkracht van partijen, tot voor het adviesbureau kennelijk onaanvaardbare
gevolgen zou leiden, kan het scheidsgerecht, als bedoeld in artikel 18 [van de RVOI-2001], die schadevergoeding matigen. Leidt toekenning van de in de voorafgaande
leden bedoelde schadevergoeding in een bijzonder geval tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen voor de opdrachtgever, dan kan het scheidsgerecht binnen de wettelijke
grenzen een hogere schadevergoeding vaststellen, mits de tekortkoming van het adviesbureau aan diens eigen opzet of grove onzorgvuldigheid te wijten is en de
opdrachtgever deze schade niet geheel of gedeeltelijk elders kan verhalen of had kunnen verhalen.
9. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, is het adviesbureau bij opdrachten die betrekking hebben op de totstandkoming van een object, alleen aansprakelijk
voor schaden die niet worden gedekt onder een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering(en). Deze bepaling geldt alleen indien het
adviesbureau zijn verplichting als bedoeld in artikel 5 lid 9 [van de RVOI-2001] is nagekomen.
10. Indien bij een opdracht betrekking hebbende op de totstandkoming van een object niet alle fasen - genoemd in artikel 26 [van de RVOI-2001] - aan het adviesbureau
zijn opgedragen, is het adviesbureau niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de niet aan het adviesbureau opgedragen fasen en de daaraan ontleende
gegevens. Hetzelfde geldt voor overige door of namens de opdrachtgever aangeleverde gegevens. Het adviesbureau is evenmin aansprakelijk voor fouten of
tekortkomingen, die ontstaan bij de verwerking, aanvulling of wijziging van door het adviesbureau verstrekte gegevens door de opdrachtgever of in diens opdracht door
derden.
11. De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van het adviesbureau te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij
de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij het adviesbureau ter zake heeft geprotesteerd. Bedoelde
bevoegdheid vervalt in elk geval indien zodanig protest niet uiterlijk binnen één jaar, te rekenen vanaf de beëindiging van de opdracht, op de hiervoor vermelde wijze is
gedaan. leder vorderingsrecht ter zake vervalt, indien niet uiterlijk binnen twee jaar na dit protest de rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
12. Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden, is het adviesbureau jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schending van rechtsvoorschriften,
inbreuk op rechten dan wel op rechtens beschermde belangen van derden, indien deze voorschriften, rechten of belangen algemeen bekend zijn bij op het desbetreffende
vakgebied werkzame adviesbureaus of wanneer de opdrachtgever het adviesbureau uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen, dan
wel het adviesbureau ter zake een onderzoek heeft opgedragen. Schadevergoedingen die voortvloeien uit de in dit lid omschreven aansprakelijkheid zijn begrepen in het
totaal te vergoeden bedrag zoals omschreven in lid 5 van dit artikel. Wordt het adviesbureau zelf ter zake van een schending of inbreuk, als hier bedoeld, door derden
aangesproken, dan is de opdrachtgever op overeenkomstige wijze gehouden het adviesbureau te vrijwaren en schadeloos te stellen.
13. In geval van detachering is het adviesbureau met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de
gedetacheerde perso(o)n(en) met de overeengekomen kwaliteit voor de overeengekomen periode. Behoudens het bepaalde in de vorige alinea is het adviesbureau niet
aansprakelijk voor vergoeding van schade van de opdrachtgever of derden (mede)veroorzaakt door de gedetacheerde. De opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart
het adviesbureau ter zake van vorderingen tot vergoeding van schade van derden veroorzaakt door de gedetacheerde.
Art. 8. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop adviesbureau geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor adviesbureau niet in staat is haar verplichtingen (nog) na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
adviesbureau worden daaronder begrepen. Overmacht kan ook intreden nadat adviesbureau haar verbintenis had moeten nakomen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van adviesbureau opgeschort, zonder dat adviesbureau aansprakelijk is voor eventuele schade en/of boete.
Art. 9. Geschillen
1. In afwijking van art. 18 van de RVOI-2001 worden geschillen tussen opdrachtgever en adviesbureau onderworpen aan de bevoegde rechter ter plaatse van de
vestigingsplaats van adviesbureau. In artikel 7 lid 8 van deze aanvullende voorwaarden dient in plaats van ‘het scheidsgerecht’ te worden gelezen ‘de rechtbank’.
2. Op alle overeenkomsten met adviesbureau is, ook wanneer de uitvoerende werkzaamheden buiten Nederland plaatsvinden, het Nederlands recht van toepassing.

