ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BREMER & DE JONG B.V.
Artikel 1: Definities
1.
2.

Onder ‘B&J’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: BREMER & DE JONG B.V.
Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: degene in wiens opdracht BREMER
& DE JONG B.V. diensten en/of goederen levert.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij B&J
goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de opdrachtgever levert, ook indien deze goederen
en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
2. B&J is voorts te allen tijde gerechtigd op de overeenkomst van toepassing te verklaren (bepalingen uit)
voorwaarden van derden met wie zij overeenkomsten heeft gesloten ter uitvoering van de overeenkomst
met de opdrachtgever. In geval van tegenstrijdigheid tussen (enige bepaling) in de onderhavige
voorwaarden en (enige bepaling in) de voorwaarden van een derde waarvan toepasselijkheid is bedongen,
prevaleren de voorwaarden van deze derde.
3. B&J heeft het recht om ten aanzien van geïndividualiseerde (bulk‐)goederen meerdere
inspectieopdrachten van verschillende opdrachtgevers te aanvaarden, mits de objectiviteit der
vaststellingen, alsmede de belangen der onderscheiden marktpartijen hierdoor niet worden geschaad.
4. B&J heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de daarmede samenhangende werkzaamheden te
laten verrichten door derden, waaronder ZZP‐ers, en/of met inschakeling van werknemers van derden.
Voor deze derden en/of hun werknemers zullen ondermeer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en
beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van B&J, als omschreven in deze
voorwaarden.
5. Van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
6. De toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3: Tarieven
1.

2.

B&J verricht haar werkzaamheden op basis van vaste tarieven die zij met de opdrachtgever afspreekt. Deze
tarieven zullen jaarlijks worden aangepast. Wijzigingen in de tarieven zal B&J schriftelijk aan de
opdrachtgever berichten.
De in het vorige lid bedoelde tarieven zijn exclusief BTW. Voorts zullen die tarieven worden vermeerderd
met alle eventuele externe kosten en eventuele overige belastingen die B&J in het kader van de uitvoering
van de opdracht zal moeten maken.

Artikel 4: Betaling
1.
2.

3.

Voor de door B&J bij de opdrachtgever in rekening te brengen facturen geldt een betalingstermijn van 14
dagen.
Indien opdrachtgever de facturen van B&J niet binnen de in het vorige lid genoemde betalingstermijn
voldoet, is hij vanaf de vervaldata van de facturen van B&J de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW
over de factuurbedragen verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever in dat geval een bedrag van 15% van de
openstaande factuurbedragen verschuldigd, bij wijze van buitengerechtelijke incassokosten.
Tenzij vooraf anders overeengekomen, worden rekeningen opgemaakt in Euro's en moet vereffening in
dezelfde valuta geschieden. Het risico van koersverschillen is voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1.
2.

3.
4.

Door B&J geleverde zaken blijven haar eigendom zolang de opdrachtgever het daar tegenover staande
factuurbedrag niet heeft betaald.
Indien de opdrachtgever niet betaalt, zijn faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd,
overlijdt of indien er beslag op de in het vorige lid bedoelde zaken wordt gelegd, is B&J gerechtigd om de
betreffende zaken met onmiddellijke ingang terug te vorderen.
Het is de opdrachtgever verboden om terzake van de door B&J geleverde zaken beheers‐ of
beschikkingsdaden te verrichten, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Indien B&J in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zaken (waaronder documenten, rapporten
en gelden) van de opdrachtgever onder zich houdt, is zij gerechtigd om die zaken achter te houden, indien
en voor zover de opdrachtgever niet integraal aan zijn betalingsverplichting jegens B&J heeft voldaan.

Artikel 6: Monsterbehandeling
1.

B&J verplicht zich alle door haar getrokken monsters, te (doen) bewaren in een daarvoor bestemde
ruimte.
2. Indien de opdrachtgever andere bewaarruimten dan door B&J beschikbaar gesteld, voorschrijft, komt het
bewaren van de monsters voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. Het bewaren van monsters, die naar het oordeel van B&J en/of op grond van overheidsvoorschriften
afzonderlijke opslag behoeven, komt voor rekening en risico van de opdrachtgever; het staat B&J
bovendien vrij de bewaring van dergelijke monsters te weigeren.
4. De monsters worden bewaard gedurende een periode van 3 maanden.
5. Na verloop van de toepasselijke bewaartermijn zullen de desbetreffende monsters worden vernietigd,
tenzij de opdrachtgever voor het einde van de toepasselijke bewaartermijn andersluidende instructies
heeft verstrekt. Het langer bewaren van de monsters dan gedurende de toepasselijke bewaartermijn komt
voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6. Kosten voor (ambtelijke) vernietiging van monsters die als schadelijk of anderszins als gevaarlijk zijn te
beschouwen alsmede van die monsters die zich onder douane‐toezicht bevinden, komen op basis van
verschotten ten laste van de opdrachtgever.
Artikel 7: Beëindiging
1.

Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde
tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging
met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand worden opgezegd. B&J zal wegens
opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
2. Elk der partijen kan een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
beëindigen, indien zich een van de navolgende situaties voordoet:
a. de andere partij vraagt surséance van betaling aan of aan de andere partij wordt surséance van betaling
verleend;
b. de andere partij vraagt (eigen) faillissement aan of de andere partij wordt failliet verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt ontbonden of geliquideerd, anders dan ten behoeve van
een reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
3. De partij die de overeenkomst op een van bovenstaande omstandigheden beëindigt, zal nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van
de overeenkomst. Betalingsverplichtingen die betrekking hebben op reeds aangegane verplichtingen of op
verrichte werkzaamheden, diensten of leveringen die vallen voor het tijdstip van beëindiging blijven
onverminderd van kracht. B&J is in geval van beëindiging van de overeenkomst gerechtigd om
onmiddellijke betaling te eisen van het haar toekomende, ongeacht of de bedragen al dan niet reeds
opeisbaar zijn.

Artikel 8: Overmacht
1.
2.

3.

B&J is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop B&J geen invloed kan uitoefenen en doch waardoor B&J niet in staat is
haar verplichtingen na te komen. Hieronder valt ook het geval dat een door B&J aan de opdrachtgever
beschikbaar gestelde werknemer of derde wegens ziekte niet in staat is om werkzaamheden te verrichten.
B&J kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9: Afgifte van rapporten en certificaten
Van de door haar uitgevoerde werkzaamheden maakt B&J een controlerapport dat zij zo spoedig mogelijk na
uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever zal overhandigen. Controlerapporten worden door
B&J in de Nederlandse taal opgesteld.
Artikel 10: Veiligheid
1.

Werknemers van B&J en/of door B&J ingeschakelde derden, ondergeschikten van die derden daaronder
begrepen, verrichten de werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
2. B&J draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door haar ter beschikking gestelde
werknemers, derden, of ondergeschikten van derden aan de opdrachtgever of derden mochten
toebrengen.
3. B&J is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door haar ter beschikking gestelde
werknemers, derden of ondergeschikten van die derden met de opdrachtgever of derden mochten zijn
aangegaan en die de opdrachtgever, zijn personeel of andere derden binden.
4. Opdrachtgever draagt zorg voor een veilige werkomgeving voor de werknemers van B&J en/of voor de
door B&J ingeschakelde derden, ondergeschikten van die derden daaronder begrepen.
5. Opdrachtgever vrijwaart B&J voor aanspraken van of namens werknemers op grond van artikel 7:658 BW.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1.
2.

Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
B&J is niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever die is ontstaan door uitvoering van de
opdracht, tenzij die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van B&J en/of van door haar
ingeschakelde derden.
3. B&J is in ieder geval niet verder aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever (daaronder begrepen
dood, letsel, verlies, vermissing, enz.) dan tot in totaal een bedrag gelijk aan het terzake van die
werkzaamheden in rekening te brengen of in rekening gebrachte honorarium van B&J.
4. De aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid zal bovendien nimmer meer bedragen dan het bedrag
dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van B&J in dat geval uitkeert.
5. Indien B&J tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever gehouden is, dat is die vergoeding beperkt tot
de directe schade aan personen of zaken. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (gevolgschade
daaronder begrepen) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. De opdrachtgever is jegens B&J aansprakelijk voor alle schade (waaronder begrepen dood, letsel en
verlies), hoe en door wie ook toegebracht, of ontstaan in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst, aan B&J zelf en/of aan diens ondergeschikten, de eigendommen van B&J respectievelijk
diens ondergeschikten, dan wel ontstaan aan door B&J ingeschakelde derden en/of hun ondergeschikten
en/of aan eigendommen van deze derden respectievelijk hun ondergeschikten.
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gevolgen, ontstaan door het niet of te laat verstrekken van
informatie, documenten en/of instructies of door het verstrekken van onjuiste, onvoldoende of
onvolledige informatie, documenten en/of instructies.

Artikel 12: Vrijwaring
De opdrachtgever zal B&J en de door B&J ingeschakelde derden vrijwaren tegen alle schade die B&J mocht
lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door B&J geleverde goederen en/of
diensten.
Artikel 13: Derdenbeding
De in deze condities vervatte bepalingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid alsmede
betreffende vrijwaring van B&J en verval/verjaring van vorderingsrecht gelden mede voor en ten behoeve van
ondergeschikten van B&J en van door haar in enigerlei opzicht ingeschakelde derden alsmede van hun
ondergeschikten.
Artikel 14: Kennisgeving van schade en verjaring
1.

2.

De opdrachtgever is gehouden B&J onmiddellijk, althans uiterlijk binnen 3 dagen nadat onregelmatigheden
dan wel schade zijn geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd per aangetekend schrijven dan wel per fax
daarvan in kennis te stellen. Zonder deze kennisgeving binnen de genoemde termijn van 3 dagen vervallen
alle eventuele aanspraken op schadevergoeding.
In ieder geval verjaart elk vorderingsrecht jegens B&J door het enkel verloop van 3 maanden nadat de
opdracht is uitgevoerd.

Artikel 15: Toepasselijk recht en jurisdictie
Op alle rechtsbetrekkingen tussen B&J en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
die uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of de onderhavige algemene voorwaarden voortvloeien,
ook die als zodanig door één der partijen worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter van de plaats van vestiging van B&J.
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