ALGEMENE VOORWAARDEN

1. WERKINGSSFEER
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met
Veldwerkk B.V., hierna te noemen Veldwerkk, en alle daarmee verband houdende handelingen,
zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
1.2 Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeen gekomen, zullen uitsluitend de algemene
voorwaarden van toepassing zijn.
2. BETALINGEN EN TARIEVEN
2.1 De door Veldwerkk uit te voeren werkzaamheden en diensten worden aan de opdrachtgever
gefactureerd conform de al dan niet afzonderlijk bevestigde tarieven.
2.2 Veldwerkk behoudt zich het recht voor de tarieven eens per jaar, per 1 januari, aan te passen
conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals vastgesteld door het C.B.S.
2.3 Alle door Veldwerkk opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij
nadrukkelijk anders vermeld. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de
uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te
verwachten omstandigheden en op basis van de bij Veldwerkk bij opgave of overeenkomen van de
prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden,
omstandigheden, gegevens en dergelijke kunnen leiden tot meerwerk en/of tot kostenverhogingen
die kunnen leiden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.
3. ANNULEREN OPDRACHT
3.1 Bij annulering door de opdrachtgever van een al verstrekte opdracht is de opdrachtgever
Veldwerkk een annuleringvergoeding verschuldigd. De hoogte hiervan hangt af van de totale omvang
van de opdracht. 25% bij opdrachten < € 5.000,00 excl. BTW en 15 % bij opdrachten > € 5.000,00
excl. BTW.
4. KLACHTEN EN GESCHILLEN
4.1 De opdrachtgever dient klachten en/of schaden en/of aansprakelijkheidstellingen binnen drie
maanden na beëindiging van de werkzaamheden schriftelijk aan Veldwerkk mede te delen, bij
gebreke waarvan de opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat Veldwerkk tekort is
geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst c.q. opdracht.
5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Veldwerkk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en door wie
dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Veldwerkk geleverde diensten,
tenzij dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld van Veldwerkk en/of
medewerkers van Veldwerkk.
5.2 Veldwerkk is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken ten gevolge van door de
eigenaar, gebruiker, makelaar, opdrachtgever en/of derden verzwegen of onjuist opgegeven
omstandigheden. Veldwerkk is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een
omschrijving in het rapport die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of reglementen
van nutsbedrijven of voor door hen gehanteerde terminologie.

5.3 Veldwerkk is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet
zichtbaar zijn en niet voor rekening van Veldwerkk behoren te komen, noch voor gebreken waarbij is
aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch
onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
5.4 Indien opdrachtgever al schade mocht vorderen, zal diens eigen risico € 500,- bedragen, met dien
verstande dat hij deze schade in ieder geval zelf draagt.
5.5 Eventuele aansprakelijkheid van Veldwerkk zal te allen tijde beperkt blijven tot de volgende
bedragen:
A: voor uitgevoerde bouwtechnische keuringen en rapportages, uitgevoerde expertises en alle
daarmee samenhangende werkzaamheden, tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.
B: voor alle overige werkzaamheden en adviezen tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte
factuurbedrag, met dien verstande dat de door Veldwerkk aan de opdrachtgever te betalen
schadevergoeding nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Veldwerkk aan haar zal worden uitgekeerd.
5.6 Indien Veldwerkk tot vergoeding van schade wordt aangesproken, dan is zij onder voorbehoud
van alle rechten gerechtigd, doch niet verplicht om de schade op eigen kosten te doen beperken of
ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.
6. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, surseance van betaling aanvraagt, verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard,
alsmede wanneer beslag wordt gelegd op zijn vermogen of enig deel daarvan, heeft Veldwerkk het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder
voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, een en ander naar haar keuze, en steeds met behoud van haar enig toekomend recht op
vergoeding van kosten, schade en interesten.
6.2 De ontbinding als bedoeld in artikel 6 lid 6.1 dient te allen tijde te geschieden bij aangetekend
schrijven of per mail. Onverminderd de Veldwerkk verder toekomende rechten heeft Veldwerkk het
recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd een overeenkomst uit te voeren, om zonder
rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst ter keuze van Veldwerkk op te schorten of
de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Veldwerkk tot enige schadevergoeding
gehouden is. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, ten gevolge waarvan de
naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden
verlangd, daaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstakingen,
werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften
resp. aanwijzingen en instructies van overheden, etc..
7. EIGENDOMSRECHTEN
7.1 Alle auteursrechten, industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met
geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, blijven bij Veldwerkk en gaan, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de opdrachtgever over. Veldwerkk en de
opdrachtgever zijn over en weer gehouden om gegevens, waarvan zij in het kader van de
overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van de
anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

8. GESCHILLEN
8.1 Op alle met Veldwerkk gesloten overeenkomsten en op alle aan Veldwerkk verstrekte
opdrachten is, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, Nederlands Recht van
toepassing.
8.2 Alle geschillen, daaronder begrepen welke slechts door één zodanig worden beschouwd, welke
tussen Veldwerkk en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met de overeenkomst c.q.
opdracht en/of uitvloeisels daarvan en welke door partijen niet in der minne kunnen worden
geregeld, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde sector van de
Arrondissementsrechtbank Zeeland-West-Brabant.

