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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING  

IN FASE 4 VAN HET (NGE)-BODEMONDERZOEK 
 

VAN: 

Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. 

h.o.d.n. REASeuro 

Alphenseweg 4a 

5133 NE Riel 

gevestigd en kantoorhoudende te Riel 

 

Hierna te noemen: Opdrachtnemer 

 

Artikel 1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  

Opdrachtnemer: Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. 

Opdracht:  Een schriftelijke, mondelinge en of stilzwijgende overeenkomst tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer met als doel het aangaan van een Inspanningsverbintenis voor de 

uitvoering van fase 4 van een (NGE)-bodemonderzoek. 

Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer. 

(NGE)-bodemonderzoek: Onderzoek naar, opsporing en/of veiligstelling van niet gesprongen explosieven en/of 

andersoortig bodemonderzoek. 

Resultaat: De uitkomsten en/of gevolgen van de totaal geleverde Inspanning binnen een (NGE)-

bodemonderzoek. 

Inspanning: Alle activiteiten binnen het geheel van technische en procedurele handelingen. 

DNR: De Nieuwe Regeling: Rechtsverhouding Opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur 

(voorheen RVOI), actuele versie. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een 

Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover zaken in 

deze voorwaarden niet worden behandeld c.q. geregeld, is de DNR van toepassing.  

 

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, 

voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

 

2.3. Opdrachtgever verklaart dat door ondertekening van de Opdracht deze voorwaarden van toepassing zijn 

op de door haar gegeven Opdracht, daaronder begrepen toekomstige met deze Opdracht verbandhoudende 

Opdrachten, welke stilzwijgend of expliciet worden gegeven, boven alle overige algemene voorwaarden; 

waaronder de eigen algemene voorwaarden. 

 

2.4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het 

totstandkomen van de onderhavige Opdracht. 

 

Artikel 3. Uitvoering van de Opdracht 

3.1. Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment haar bekende stand der wetenschap.  
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3.2. Opdrachtnemer zal de Opdrachten alleen als Inspanningsverbintenis aanvaarden en nimmer als 

Resultaatsverbintenis. De Opdrachtgever zal en kan geen vorderingen en/of claims jegens Opdrachtnemer 

doen gelden, welke hun grondslag hebben in de resultaten. 

 

3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het 

recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De beslissingsbevoegdheid komt toe aan 

Opdrachtnemer. 

 

3.4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever draagt 

verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. De verstrekte gegevens 

dienen door een daartoe bevoegde persoon door of namens Opdrachtgever te zijn ondertekend. Indien de 

voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt of 

Opdrachtnemer heeft gerede twijfel over de juistheid en volledigheid hiervan, heeft Opdrachtnemer het recht 

de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten 

volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

3.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is 

uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid 

of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

 

3.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst, voor de uitvoering van fase 4, in sub-fasen zal worden 

uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende sub-fase behoren 

opschorten totdat de Opdrachtgever de rapportage van de daaraan voorafgaande sub-fase schriftelijk heeft 

goedgekeurd. 

 

3.7. Opdrachtnemer wordt nimmer eigenaar van de aangetroffen voorwerpen, zoals aangetroffen explosieven. 

Opdrachtgever en/of grondeigenaar blijft eigenaar van de aangetroffen voorwerpen (vnl. aangetroffen 

explosieven) tijdens en na uitvoering van de Opdracht en is ook de (rechts)persoon / het lichaam dat deze 

zaken onder zich heeft in de betekenis die de wet hieraan geeft. 

 

3.8. Door aanvaarding van de Opdracht neemt Opdrachtnemer nimmer de verantwoordelijkheid over van de 

verantwoordelijke autoriteiten voor openbare orde en veiligheid. Opdrachten worden alleen in uitvoering 

genomen na goedkeuring door de verantwoordelijke autoriteiten van de openbare orde en veiligheidsaspecten 

in relatie tot de Opdracht. 

 

Artikel 4. Uitvoeringstermijn 

4.1. De in de overeenkomst gestelde uitvoeringstermijn(en) is (zijn) door Opdrachtnemer naar beste inzicht en 

vermogen bepaald, maar hebben alleen een indicatieve waarde. 

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst  

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het 

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in 

onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  
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5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van 

voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig 

mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

 

5.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, 

zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

 

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de 

wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

 

5.5. In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging 

of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar onomstotelijk bewezen kunnen worden 

toegerekend. 

 

Artikel 6. Betaling 

6.1. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, hanteert REASeuro een betalingstermijn van 30 kalender-

dagen. Deze betalingstermijn gaat in op de datum die op de factuur is vermeld. 

 

Artikel 7. Wanbetaling 

7.1. Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met de 

wettelijk verschuldigde rente, voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

7.2. De overeenkomst met de Opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling 

is vereist, eenzijdig door Opdrachtnemer worden verbroken. 

 

7.3. De Opdrachtnemer is in geval van wanbetaling gerechtigd de uitgevoerde werkzaamheden aan de 

Opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.  

 

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen  

8.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, 

doch uiterlijk binnen 14 dagen na verzending door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van een rapportage ter 

zake een sub-fase, als bedoeld in art 3.6, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. 

 

8.2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals 

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste 

dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en aangetoond te worden.  

 

8.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal 

Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 en de RVOI/DNR. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9.1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

 

9.1.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt 

gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 
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9.1.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt 

gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Opdracht, 

althans dat gedeelte van de Opdracht (sub-fase) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft in fase 4, met 

een maximum zoals gesteld in de RVOI/DNR. 

 

9.1.3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een sub-fase met een 

langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden 

verschuldigde honorariumgedeelte, met een maximum zoals gesteld in de RVOI/DNR. 

 

9.1.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade 

te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar ondergeschikten. 

 

9.1.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

 

9.1.6. De Opdrachten worden door Opdrachtnemer alleen als Inspanningsverplichting aanvaard en nimmer als 

Resultaatsverplichting. Opdrachtgever is noch aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de resultaten van haar 

Inspanningen. 

 

9.1.7. Opdrachtgever verklaart expliciet de Opdrachtnemer te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid 

voortvloeiende uit het feit dat Opdrachtnemer, volgens de rechtspersoon / het lichaam die Opdrachtnemer 

aansprakelijk stelt, aangetroffen voorwerpen onder zich heeft gehad. 

 

Artikel 10. Overmacht 

10.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet 

en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 

Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar 

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen. 

 

10.2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 

(verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen. 

 

10.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin 

door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 2 

maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een 

verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

 

10.4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. 

uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof 

het een afzonderlijk contract. 

 

Artikel 11. Geschillenbeslechting 

11.1. De rechter in de woonplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, 

tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden 

voor de volgens de wet bevoegde rechter. 
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Artikel 12. Persoonlijke informatie 

12.1. Uitsluitend noodzakelijke gegevens (bijvoorbeeld NAW-gegevens) van de Opdrachtgever worden 

opgenomen in het projectdossier van REASeuro en worden onder meer gebruikt om de Opdrachtgever op de 

hoogte te houden van noodzakelijke details.  

Tenzij door betrokkene anders is aangegeven, worden persoonlijke gegevens bewaard tot de maximale 

daarvoor geldende wettelijke termijn van 10 jaar, waarna vernietiging van de gegevens volgt. Deze periode 

gaat in na de levering van de laatste dienstverlening. Op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever kan 

vernietiging op een eerder tijdstip plaatsvinden. 

 

12.2. REASeuro verplicht zich tot het in uiterste vertrouwelijkheid behandelen van alle gegevens met betrekking 

tot haar dienstverlening. Uitgangspunt hierbij zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) en overige wetgeving. Zie hiervoor ook de privacyverklaring op de 

website van REASeuro. 

 

12.3. Voornoemde gegevens worden niet aan derden verstrekt indien het inhoudelijke gegevens met 

betrekking tot de dienstverlening betreft. Overige gegevens kunnen alleen dan worden verstrekt indien enige 

wetgeving dit noodzakelijk maakt.  

 

12.4. REASeuro draagt zorg voor digitale deelnemerdossiers. Deze dossiers zijn niet toegankelijk voor 

onbevoegden. 

 

12.5. Ingeval een projectdossier of delen daarvan, onverhoopt en onbedoeld beschikbaar wordt voor derden 

zal onverwijld betreffende (voormalige) Opdrachtgever op de hoogte worden gesteld van dit feit. Voorts zullen 

alle maatregelen worden genomen om de situatie waar mogelijk te herstellen en nieuwe soortgelijke situaties 

in de toekomst te voorkomen. 

 

Artikel 13. Toepasselijk recht 

13.1 Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 14. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij van de Kamer van Koophandel te Tilburg. Bij wijziging van deze 

voorwaarden wordt de nieuwe versie gedeponeerd. De voormalige versie(s) blijven echter tenminste 10 jaar 

bewaard vanwege de toepasselijkheid op eerdere Opdrachten. 

 

 

---------- einde Algemene Voorwaarden voor de uitvoering in fase 4 van het (NGE)-bodemonderzoek ---------- 


