Algemene voorwaarden Balans Groep Nederland B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen
Artikel 1

Algemeen

1.1

BGN: Balans Groep Nederland B.V. en/of haar groeps- en/of
dochtermaatschappijen waaronder in ieder geval vallen Grondbalans en
Baggerbalans.
BGN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 37077922,
statutair gevestigd te Heerhugowaard en kantoorhoudende aan de
Galileistraat 67 te (1704SE) Heerhugowaard.
Opdrachtgever: elke wederpartij bij enige overeenkomst met BGN.
Werkzaamheden: de (dienstverlenings) werkzaamheden die BGN onder
de overeenkomst verricht of laat verrichten in Nederland en in het
buitenland.
Materialen: de Materialen die BGN krijgt aangeleverd onder de
overeenkomst van haar Opdrachtgever, in de ruimste zin van het woord,
waaronder in ieder geval vallen; afvalstoffen, grond, baggerspecie,
bouwstoffen, reststoffen, grondstoffen en producten doch ook de
Materialen die BGN gebruikt bij de uitoefening van haar
werkzaamheden, al dan niet in de macht van de Opdrachtgever
gebracht alsmede alle door BGN te verhuren of verhuurde Materialen.
Onder de te verhuren Materialen vallen ook elektronica en
softwarepakketten.
Diensten: door BGN, uitgebrachte c.q. gemaakte; uitgebrachte
adviezen, rapporten, tekeningen, Plan van Eisen, Plan van Aanpak,
ramingen, calculaties toetsingen of certificeringen, coördinaties.
Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening, alsmede iedere
andere overeenkomst tussen BGN en de Opdrachtgever, inclusief deze
algemene voorwaarden.
Acceptatie: de constatering door BGN dat de aard en de samenstelling
van de aangeboden materialen, alsmede de wijze waarop deze zijn
aangeboden, voldoen aan de Overeenkomst.
Afvalstoffen: alle door de Opdrachtgever aan BGN ter uitvoering van de
Werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten
of andere producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen waarvan
de Opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering of nuttige
toepassing daarvan- ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich
moet ontdoen.
Acceptatievoorschriften: de door of vanwege BGN aan haar
Opdrachtgever versterkte voorschriften met betrekking tot zowel de
omvang, aard, eigenschappen en samenstelling van de Materialen c.q.
Afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze aan BGN dienen te worden
aangeboden.
Be- of verwerkingsinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt
worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing of worden
verwijderd dan wel waar afvalstoffen worden op- of overgeslagen.
Inzamelmiddel: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en/of
transporteren
van
afvalstoffen
waaronder
begrepen
verpakkingsmaterialen (hulpmiddelen om afvalstoffen op te bulken).
Afnemer: diegene aan wie de Afvalstoffen door BGN ter (verdere)
verwerking wordt aangeboden.
Begeleidingsbrief: een gegevensdrager welke is goedgekeurd door de
bevoegde overheidsinstantie, ten behoeve van gebruik in het kader van
de inzameling c.q. transport van afvalstoffen.
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3.1

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven door BGN gedaan zijn
vrijblijvend en geldig gedurende een termijn van drie weken, tenzij
anders overeengekomen.
Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud
van prijswijziging.
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Een overeenkomst tussen BGN en de Opdrachtgever komt eerst tot
stand nadat BGN de opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk heeft
bevestigd door middel van haar orderbevestiging of nadat BGN met de
uitvoering aan de opdracht is begonnen.
De overeenkomst kan worden aangegaan voor een bepaald werk of
voor meerdere werken uit te voeren binnen een bepaalde tijdsduur.
De overeenkomst kan voor het verstrijken van de overeengekomen
periode worden beëindigd door een schriftelijk opzegging met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Behoudens de
in lid 4 omschreven schadevergoeding, zal door de opzegging geen
verder recht op schadevergoeding ontstaan.
Indien BGN en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat in de in lid 2
bedoelde tijdsduur een bepaalde hoeveelheid werk zal worden
afgenomen, dient bij schriftelijke opzegging overeenkomstig lid 3 een
vergoeding van 10 %, tenzij vooraf anders overeengekomen, te worden
voldaan over de bedongen tegenprestatie van het niet afgenomen werk.
Indien de omvang van de aan BGN verstrekte opdracht dan wel de
omvang van de overeenkomst tussen partijen om welke reden dan ook
wijzigt, is BGN gerechtigd eventueel meerwerk bij haar Opdrachtgever
in rekening te brengen. Van meerwerk is ook sprake indien de door de
Opdracht gevende partij verstrekte informatie aan BGN niet
overeenstemt met de werkelijkheid.
Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het
moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt
berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop
de overeenkomst werd gesloten.
Indien door omstandigheden blijkt dat werkzaamheden niet kunnen
worden uitgevoerd zoals vermeld in de overeenkomst, dienen BGN en
haar Opdrachtgever na overleg de overeenkomst op relevante
onderdelen aan te passen . Indien deze aanpassing de kosten van de
opdracht duurder doet uitvallen dan komen deze kosten voor rekening
van de Opdrachtgever.

BGN zal zich inspannen de overeenkomst met de Opdrachtgever met de
vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren en streeft
uitdrukkelijk naar het bereiken van het beoogde resultaat.
De Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van
belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst,
alsmede alle door BGN verlangde gegevens en informatie tijdig en
volledig aan BGN te verstrekken. BGN staat in voor de juistheid en
volledigheid van alle aan BGN verstrekte gegevens en informatie.
De Opdrachtgever is verplicht de Materialen en /of Werkzaamheden
correct en zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Deze omschrijving
geschiedt al dan niet aan de hand van door BGN verstrekte documenten
zoals omschrijvingsformulieren en/of gevarenkaarten dan wel de
offerte. De Opdrachtgever is verplicht om eventueel door BGN op deze
documenten reeds ingevulde gegevens op juistheid te controleren en zo
nodig te wijzigen na overleg met BGN. Daarnaast is de Opdrachtgever
verplicht om na de opgave opgetreden wijzigingen (in de omschrijving )
van de Materialen per ommegaande aan BGN schriftelijk te bevestigen.
De Opdrachtgever is bovendien verplicht om zich te houden aan alle
verpakkings-, etiketterings-, of andere aanleveringsvereisten die
worden voorgeschreven in enige wet- of regelgeving dan wel die door
BGN worden gesteld.
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aanvulling

Verplichtingen partijen

5.4

2.3

wijziging,

Artikel 5

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen tussen BGN en haar Opdrachtgever.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met BGN, voor de uitvoering waarvan door BGN
derden dienen te worden betrokken.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden geschieden uitsluitend
uitdrukkelijk en schriftelijk. Een dergelijke afwijking heeft geen werking
ten opzichte van eventuele andere (toekomstige ) overeenkomsten.
Toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2

totstandkoming,

Artikel 6

Betaling

6.1

Betaling dient te geschieden conform de overeenkomst zonder enige
aftrek, korting of verrekening, door storting of overmaking op een door
BGN aangewezen betaalrekening binnen 30 dagen na factuurdatum
tenzij anders is aangegeven in de factuur.
Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de door BGN bepaalde
termijn voldoet, failliet wordt verklaard of surseance van betaling
aanvraagt, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en zijn
derhalve alle betalingsverplichtingen terstond opeisbaar. BGN is dan
voorts bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met
Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog
volledige betaling is ontvangen.
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6.3

6.4

In geval van verzuim is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende
wettelijke rente ex artikel 6:119a dan wel artikel 6:119 van het Burgerlijk
Wetboek vermeerderd met 2% . De wederpartij heeft niet het recht van
verrekening of opschorting. Alle buitengerechtelijke kosten van BGN die
verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor
rekening van Opdrachtgever, zulks met een minimum van 10 % van de
openstaande factu(u)r(en).
Indien BGN op redelijke gronden twijfelt of de Opdrachtgever in staat is
haar betalings- en andere verplichtingen na te komen, is BGN gerechtigd
van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van ten minste de helft
van het overeengekomen bedrag plaatsvindt of dat Opdrachtgever
deugdelijke zekerheid stelt. Totdat Opdrachtgever dit heeft gedaan, is
BGN gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De
hoogte van de vooruitbetaling dan wel de hoogte van de te stellen
zekerheid zal beoordeeld worden door BGN.

Artikel 7

Eigenschappen, monsterneming, analyse en keuring van Materialen

7.1

Opdrachtgever van BGN is voor aanvang van de werkzaamheden door
BGN, alsook nadien telkens wanneer BGN daarom verzoekt, verplicht
om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst,
de eigenschappen en de samenstelling alsook de gevarenklasse van de
Materialen aan BGN te verstrekken, dan wel - indien en voor zover de
aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de
gevarenklassen van de Materialen niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk
schriftelijk aan BGN te melden.
Opdrachtgever BGN staat jegens BGN in voor de juistheid en
volledigheid van de omschrijving van de door hem aangeboden
Materialen.
Indien de Materialen niet overeenstemmen met de schriftelijke
omschrijving is Opdrachtgever verplicht de Materialen terug te nemen
en op te halen binnen twee weken nadat BGN schriftelijk heeft
aangegeven dat de Materialen niet overeenstemmen met de
schriftelijke omschrijving. Indien Opdrachtgever niet aan het
voorgaande gehoor geeft dan zendt BGN de Materialen retour aan
Opdrachtgever. De kosten daarvan zullen in rekening worden gebracht
aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever is voorts verplicht om, telkens
wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de
Materialen wijzigt, dit uit eigen beweging aan BGN kenbaar te maken.
Opdrachtgever is voorts verplicht om telkens op het eerste daartoe
strekkende verzoek van BGN zijn medewerking te verlenen aan
monsterneming van de Materialen door of vanwege BGN zodat deze
kunnen worden geanalyseerd. Eventuele kosten verbonden aan de
monstername, keuring of analyse komen voor rekening van
Opdrachtgever.

7.2

7.3

7.4

Artikel 8

Toegang locatie, hinder

8.1

Opdrachtgever dient BGN en haar personeel, alsmede derden die deze
gebruiken bij de uitvoering van het werk toegang te verlenen tot de
locatie, zowel voor het aangaan van de Overeenkomst als tijdens de
Overeenkomst.
De in lid 1 bedoelde personen hebben het recht zo nodig monsters te
nemen op de door hen gekozen plaatsen op de locatie.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat ieder die aanwezig is op de
hierboven bedoelde locatie op de hoogte wordt gesteld van de daar
geldende veiligheidsvoorschriften. Deze personen zijn verplicht
bedoelde veiligheidsvoorschriften na te leven.
De locatie waar Materialen worden geleverd door BGN of afgehaald
door BGN, dient toegankelijk te zijn zonder enige vorm van hindering.
De levering of het afhalen van Materialen dient zodanig uitgevoerd te
kunnen worden zonder dat schade aan personen, goederen of het
milieu kan ontstaan.
Opdrachtgever zal BGN vrijwaren voor aanspraken van derden,
daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten, die voortvloeien uit het
niet nakomen door Opdrachtgever van zijn uit de wet of de
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder valt met name
het smeren van de openbare weg door personeel van BGN als gevolg
van het feit dat Opdrachtgever het terrein van de locatie niet dan wel
onvoldoende schoonhoudt.

8.2
8.3

8.4

8.5

Artikel 9

Afvalstoffen

9.1

De Opdrachtgever is verplicht de Afvalstoffen en/of Werkzaamheden
correct en zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Deze omschrijving
geschiedt al dan niet aan de hand van door BGN verstrekte documenten
zoals omschrijvingsformulieren en/of gevarenkaarten dan wel de
offerte. De Opdrachtgever is verplicht om eventueel door BGN op deze
documenten reeds ingevulde gegevens op juistheid te controleren en zo
nodig te wijzigen na overleg met BGN. Daarnaast is de Opdrachtgever
verplicht om na de opgave opgetreden wijzigingen (in de omschrijving)
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Artikel 10

Verhuur van materialen

10.1

De Materialen blijven te allen tijde eigendom van BGN. Het is
Opdrachtgever verboden de Materialen te verkopen, te verhuren dan
wel anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.
Vanaf het moment dat de Materialen in de macht van Opdrachtgever
komen gaat het risico ter zake van verlies van of schade aan de
Materialen over op Opdrachtgever. Alle Materialen worden geacht zich
in goede staat te bevinden op het moment dat zij in de macht van
Opdrachtgever komen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden klachten omtrent of gebreken aan de
Materialen uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de Materialen in de
macht van Opdrachtgever zijn gebracht schriftelijk aan BGN te melden.
Opdrachtgever is gehouden verlies van en/of schade aan de Materialen
terstond schriftelijk aan BGN te melden. Onder schade wordt onder
andere verstaan schade wegens brand, diefstal en besmeuring. De
beschadigde Materialen worden door BGN gerepareerd dan wel
vervangen een en ander ter beoordeling van BGN. BGN zal de kosten
van reparatie of vervanging afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening
brengen.
Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor
de behoorlijke bewaring van de Materialen. Opdrachtgever is gehouden
om de Materialen op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te
gebruiken, te beladen en schoon te houden.
Schade geleden door Opdrachtgever en/of derden veroorzaakt door de
Materialen nadat de Materialen in de macht zijn gekomen van
Opdrachtgever, is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Opdrachtgever vrijwaart BGN en door BGN ingeschakelde derden voor
alle aanspraken in dit verband.
Kosten vanwege de normale slijtgage van de Materialen dan wel schade
veroorzaakt aan de Materialen door toedoen van BGN komen voor
rekening van BGN. Reparatie en/of vervanging van de Materialen door
BGN of door BGN ingeschakelde derden dient door Opdrachtgever te
worden gedoogd. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op enige
vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes welke
voortkomen uit de plaatsing van de Materialen op zijn terrein en de
openbare weg in overeenstemming met zijn aanwijzingen. De
Opdrachtgever vrijwaart BGN en door BGN ingeschakelde derden tegen
alle aanspraken in dit verband.
BGN is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever vanwege
belemmeringen in het gebruik van de Materialen, welke derden aan
Opdrachtgever toebrengen.
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van de Afvalstoffen per ommegaande aan BGN schriftelijk t bevestigen.
De Opdrachtgever is bovendien verplicht om zich te houden aan alle
verpakkings-, etiketterings- of andere aanleveringsvereisten die worden
voorgeschreven in enige wet- of regelgeving dan wel die door BGN
worden gesteld.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor de Afvalstoffen in gevallen waar in
de Begeleidingsbrief door een ander dan Opdrachtgever (al dan niet
door Opdrachtgever aangewezen persoon) werd ondertekend.
De Opdrachtgever dient zich te houden aan de aanwijzingen van BGN
als Vermeld in de overeenkomst dan wel aanwijzingen die BGN op een
later tijdstip mondeling of schriftelijk aan de Opdrachtgever geeft in
zake de wijze waarop de Afvalstoffen dienen te worden aangeboden
en/of verpakt.
De van overheidswege verplichte registratie betreffende afvoer binnen
de Overeenkomst van de Afvalstoffen wordt verzorgd door BGN aan de
hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie als bedoeld
in artikel 9.1. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn eigen
registratieverplichtingen ter zake de afgiften van Afvalstoffen.
De Afvalstoffen en, indien van toepassing, de emballage, zijn eigendom
van BGN met ingang van het moment van Acceptatie tenzij na
Acceptatie blijkt dat de Afvalstoffen niet in overeenstemming zijn met
de opgave/ omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel 9.1.
Indien de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/
omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel 9.1 heeft het
moment van Acceptatie niet plaatsgevonden. Het moment van
Acceptatie vindt uitdrukkelijk niet per definitie plaats op het moment
van het in ontvangst nemen van de Afvalstoffen door BGN.
Indien de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/
omschrijving als bedoeld in artikel 9.1, is BGN gerechtigd de Afvalstoffen
retour te zenden aan Opdrachtgever. De kosten daarvan komen voor
rekening van Opdrachtgever.
BGN is steeds gerechtigd om gedurende de Overeenkomst een monster
van de Afvalstoffen te nemen dan wel de Afvalstoffen te keuren of te
(doen) analyseren. Eventuele kosten verbonden aan de monstername,
keuring of analyse komen voor rekening van de Opdrachtgever.

10.8
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10.9

Opdrachtgever is gehouden de Materialen na 10 dagen na beëindiging
van de Overeenkomst in goede staat (en voor zover het containers
betreft tevens leeg) en voor eigen rekening en risico aan BGN ter
retourneren.

Artikel 11

Omvang dienstverlening verhuur elektronica

11.1

BGN kan voor Opdrachtgever onder andere hardware op locatie leveren
of een pakket bieden van depotbeheer op afstand (camera’s, weging en
registratie kentekens) waarbij de data op de server van BGN of extern
wordt weggeschreven.
De dienstverlening strekt zich uitsluitend tot het functioneren en
onderhoud van de verhuurde software c.q. hardware.

15.3

11.2

15.4

geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag van de contractsom van het uitgevoerde werk
dan wel de uitgevoerde dienst waarin de schade is ontstaan die aan BGN
toekomt, waarbij de aansprakelijkheid van BGN voor schade geleden
door de Opdrachtgever of derden tot ten hoogste € 50.000,00 zal
belopen.
BGN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en
bedrijfsschade. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van BGN of haar leidinggevende ondergeschikten.
Indien personen in verband met de uitvoering van een opdracht van de
Opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband
daarmee willen beperken, geldt dat alle aan BGN door de
Opdrachtgever gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een
dergelijke
aansprakelijkheidsbeperking
mede
namens
de
Opdrachtgever te aanvaarden.
Indien de uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever mee
brengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan BGN
verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door BGN aangegaan
samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het
kader van de gegeven opdracht te verrichten, is BGN niet aansprakelijk
voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.
In geen geval is BGN aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de
Materialen niet voldoen aan de opgave of omschrijving van de
Materialen. (Als bedoeld in artikel 7.1, onder andere, maar niet
uitsluitend, veroorzaakt omdat de Be- of Verwerkingsinrichting de
afvalstoffen weigert. Eventuele Acceptatie doet niet af aan het bepaalde
in dit artikellid.)

Artikel 12

Koop, bemiddeling

12.1

Ingeval van koop van de aangeboden Materialen door BGN vindt de
eigendomsoverdracht pas plaats na een definitieve keuring van de
Materialen waarbij wordt vastgesteld dat de Materialen voldoen aan
het gestelde in de onderliggende overeenkomst.
Bij grote afwijkingen (10% of meer) van de werkelijke partijgrootte heeft
BGN het recht tot kostprijsaanpassing.
Indien er sprake is van bemiddeling van BGN tussen verkoop van
Materialen door Opdrachtgever aan een derde wordt de partij
Materialen, tenzij anders is overeengekomen, eigendom van de derde.
Hierbij dient de partij en de levering te voldoen aan de gestelde
voorwaarden van de derde. De eigendomsoverdracht zal geschieden als
aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

15.5

Artikel 13

Intellectuele eigendom en geheimhouding

Artikel 16

Overmacht

13.1

Op alle door BGN in de zelfstandige uitoefening van haar bedrijf tot
stand gebrachte documenten, waaronder in elk geval wordt verstaan de
uitvoering van een versterkte opdracht, tot stand gebrachte adviezen,
overeenkomsten, modellen, rapporten en andere documenten, berust
het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectuele
eigendoem bij BGN. Dit geldt ook voor auteursrechten en alle overige
rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de verhuurde
Materialen, in het bijzonder verhuurde elektronica/ software.
BGN geeft Opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken
in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever zal deze
documenten niet zonder voorafgaande toestemming van BGN
verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.
Op alle door Opdrachtgever tot stand gebracht documenten, welke hij
heeft verstrekt aan BGN ten behoeve van haar werkzaamheden, rust het
auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectuele eigendom bij
Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart BGN van aanspraken – de
redelijke kosten van verweer daaronder begrepen – van derden wegens
vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van hen met
betrekking tot deze documenten.
Opdrachtgever geeft BGN toestemming deze documenten te gebruiken
in het kader van haar normale bedrijfsvoering. BGN zal deze
documenten niet zonder voorafgaande toestemming van
Opdrachtgever verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden
beschikbaar stellen.
BGN en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar
die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen,
geheimhouden.

16.1

Indien BGN door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de
opdrachtgever kan voldoen wordt de nakoming van die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
BGN zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een
overmachtstoestand op de hoogte stellen.

12.2
12.3

13.2

13.3

13.4

13.5

Artikel 14

Vergunningen

14.1

Tenzij in de onderliggende overeenkomst anders aangegeven dient de
Opdrachtgever van BGN zorg te dragen voor de benodigde
vergunningen, ontheffingen of beschikkingen om de in de
overeenkomst genoemde werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Artikel 15

Aansprakelijkheid

15.1

Zodra de Opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke
aanspraak jegens BGN heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken, is de opdrachtgever gehouden om onverwijld, met
bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze
eventuele aanspraak jegens BGN schriftelijk aan BGN mede te delen, op
straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding
jegens BGN een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of
indirect voortvloeit en waarvoor BGN aansprakelijk is. Onder een
gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.
Iedere aansprakelijkheid van BGN is steeds beperkt tot het bedrag dat
in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de
aansprakelijkheidsverzekering(en). Indien, om welke reden dan ook,

15.6

16.2

Artikel 17

Ontbinding en opschorting

17.1

Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of uit deze
voorwaarden dan is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim
en is BGN, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten,
met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst,
gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten en/of
de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op
te zeggen.

Artikel 18

Geschilbeslechting

18.1

Indien en voor zover tussen BGN en Opdrachtgever een geschil van
mening mocht ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen
gesloten overeenkomst; daaronder begrepen Overeenkomsten tussen
partijen die daarvan het gevolg zijn of daarmee ten nauwste verband
houden, zullen partijen zich ertoe inspannen dit geschil in eerste
instantie op te lossen door het inschakelen van een onafhankelijk
bemiddelaar. Indien de onafhankelijk bemiddelaar niet met partijen
binnen zes weken na aanvang van de werkzaamheden van de
bemiddelaar tot een oplossing van het geschil is gekomen staat het BGN
en/of de Opdrachtgever vrij zich tot de Rechtbank te wenden en is
artikel 19 lid 2 van toepassing.

Artikel 19

Toepasselijk recht / jurisdictie

19.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen BGN en haar Opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.
De rechter in de vestigingsplaats van BGN is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich
daartegen verzetten. Niettemin heeft BGN het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2

15.2
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Deze algemene voorwaarden zijn op 12 februari 2010 gedeponeerd bij de griffie van de
rechtbank te Alkmaar onder nummer 26/2010 en zijn tevens in te zien op
www.balansgroepnederland.nl.
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