
ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord zijn de voorwaarden vervat  “De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011” (hierna genoemd 
“DNR 2011”, evenwel met inachtneming van onderstaande Aanvullende Voorwaarden, van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst (alsook de daaruit voorvloeiende levering van diensten en/of 
goederen) gesloten tussen een opdrachtgever en Asbestprofs, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5 bus 17 en ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nummer 0794.213.333 (hierna genoemd “Asbestprofs BV”). De toepassing van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.   
 
DNR 2011 kan eenvoudig worden geraadpleegd via https://www.nlingenieurs.nl/assets/pdfs/976e0ef3b6/Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED.pdf.  
 
--------------------------------------------  
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN  
 
1. Door Asbestprofs BV ingeschakelde derden  
De rechten en verplichtingen zoals die in DNR 2011 en deze Aanvullende Voorwaarden ten aanzien van Asbestprofs BV zijn opgenomen, gelden mutatis mutandis ook voor derden waarop Asbestprofs BV 
in het kader van de overeenkomst een beroep doet, tenzij uit de aard van de bepaling blijkt dat deze enkel van toepassing is op Asbestprofs BV.  
2. Levering van goederen  
Indien de opdracht (mede) de levering van een materieel goed inhoudt, geldt dat met betrekking tot voornoemd goed door Asbestprofs BV geen andere garantie wordt gegeven dan deze welke in de 
aanbieding is/zijn omschreven.  
3. Geheimhouding  
De geheimhoudingsplicht van Asbestprofs BV, zoals omschreven in artikel 11, 1b van DNR 2011, geldt niet voor zover geheimhouding strijdig is met het algemeen belang, noch wanneer en in zoverre 
Asbestprofs BV een ernstig gevaar voor personen of goederen constateert. In dit laatste geval treedt Asbestprofs BV indien mogelijk in overleg met de opdrachtgever, alvorens de gevaartoestand mede te 
delen aan degenen wier personen of goed wordt bedreigd en/of de bevoegde instantie(s).  
4. Rechten op resultaten  
4.1 Het gebruiksrecht van de resultaten welke door uitvoering van de opdracht zijn verkregen, komt toe aan de opdrachtgever.  
4.2 Asbestprofs BV behoudt te allen tijde de volledige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot:  

a. de kennis en ervaring, door de uitvoering van de opdracht verkregen;  
b. de nieuwe kennis en ervaring, door de uitvoering van de opdracht verkregen;  
c. experimentele werkwijzen, rekenmethodes en programmatuur, voortgekomen uit de uitvoering van de opdracht.  

4.3 Door of in opdracht van Asbestprofs BV vervaardigde modellen, meetapparatuur, meetopstellingen, rekenmethodes en andere hulpmiddelen, alsmede alle gebruikte materialen zijn en blijven eigendom 
van Asbestprofs BV, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.  
4.4 De opdrachtgever is slechts na schriftelijke toestemming van Asbestprofs BV gerechtigd de naam ‘Asbestprofs BV’ te doen aanbrengen op producten, apparaten etc. welke in of door Asbestprofs BV 
zijn beproefd, of welke (mede) als uitkomst van de opdracht door of voor de opdrachtgever zijn vervaardigd.  
4.6 De opdrachtgever is slechts na schriftelijke toestemming van Asbestprofs BV gerechtigd het resultaat van een opdracht aan te wenden ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren van 
gerechtelijke procedures, voor reclamedoeleinden en voor andere dergelijke toepassingen.  
5. Aansprakelijkheid  
5.1 De aansprakelijkheid van Asbestprofs BV voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Asbestprofs BV, zoals gedefinieerd in artikel 1 van DNR 2011, zal 
beperkt zijn tot ten hoogste het bedrag van de prijs die de opdrachtgever krachtens de desbetreffende opdrachtbevestiging aan Asbestprofs BV verschuldigd is.  
5.2 Wanneer een opdracht tot het beproeven of ontwikkelen van een werkwijze of van een model of apparaat niet leidt tot een bruikbaar resultaat voor de opdrachtgever, is dit geen toerekenbare 
tekortkoming. 
5.3 Voor schade, die opdrachtgever bij toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Asbestprofs BV lijdt, is Asbestprofs BV niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van aantoonbare 
opzet of grove schuld aan de zijde van Asbestprofs BV.  
5.4 Asbestprofs BV is niet aansprakelijk voor schade aan of het tenietgaan van zaken die door de opdrachtgever aan Asbestprofs BV ter beschikking zijn gesteld. 
5.5 Asbestprofs BV is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever, zijn personeel of zijn zaken lijden gedurende de aanwezigheid van Asbestprofs BV op het terrein of de installatie, tenzij de 
schade veroorzaakt werd door grove schuld van Asbestprofs BV.  
5.6 De opdrachtgever is steeds aansprakelijk voor schade die Asbestprofs BV lijdt tijdens of ten gevolge van haar aanwezigheid op het terrein of in enige mobiele dan wel immobiele installatie van de 
opdrachtgever in het kader van de uitvoering van een opdracht, dan wel schade veroorzaakt door bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever betrokken en/of ingeschakelde derden. 
5.7 Asbestprofs BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat bij toepassing van de resultaten inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.  
5.8 In alle gevallen waarin de opdrachtgever schade lijdt waarvoor Asbestprofs BV aansprakelijk is, heeft Asbestprofs BV het recht de schade op eigen kosten te (doen) beperken of ongedaan te maken. 
Indien Asbestprofs BV aangeeft gebruik te willen maken van het recht tot schadebeperking als hiervoor bedoeld, is de opdrachtgever, op straffe van verlies van rechten, verplicht hieraan alle medewerking 
te verlenen en dienaangaande alle door Asbestprofs BV verstrekte aanwijzingen op te volgen.  
5.9 De opdrachtgever vrijwaart Asbestprofs BV voor alle aanspraken van andere partijen uit hoofde van door deze partijen geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat 
van de werkzaamheden van Asbestprofs BV door de opdrachtgever of door een ander aan wie de opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld.  
5.10 Asbestprofs BV maakt de opdrachtgever attent op het belang van een adequate verzekering voor werken en adviseert de opdrachtgever dan ook om voor werken, waarvoor dit redelijkerwijs mogelijk is 
of indien dat redelijkerwijze voortvloeit uit de aard van de uit te voeren werken, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten. In voorkomend geval is de opdrachtgever verplicht Asbestprofs BV als 
medeverzekerde in de polis op te (laten) nemen.  
6. Vergunningen en informatie  
6.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle vergunningen, toestemmingen en ontheffingen benodigd voor het voorbereiden en uitvoeren van de opdracht verleend zijn, tenzij dit tot de uitvoering 
van de opdracht behoort.  
6.2 De opdrachtgever levert alle benodigde informatie naar beste vermogen en staat in voor de correctheid ervan. Asbestprofs BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door 
een gebrek aan of niet-adequate informatie.  
7. Extra kosten  
7.1 De volgende kostenposten zullen, ook in het geval in de overeenkomst een ‘vaste prijs’ is overeengekomen, als extra kosten aan de opdrachtgever worden aangerekend:  

a. extra kosten welke ontstaan door het niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar zijn van de benodigde vergunningen, toestemmingen en ontheffingen;  
b. voor wat betreft in velden en andere moeilijk bereikbare en toegankelijke plaatsen uit te voeren werkzaamheden:  

- kosten van stagnatie ten gevolge van weersomstandigheden;  
- kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van gegevens;  
- kosten van stagnatie die niet aan Asbestprofs BV is toe te schrijven;  
- kosten voortvloeiend uit maatregelen die getroffen moeten worden omdat de werklocatie niet rechtstreeks en/of op normale wijze bereikbaar is of omdat de 
werkzaamheden door abnormale omstandigheden worden bemoeilijkt.  

7.2 Als extra kosten dienen in voorkomend geval de (bijkomende) tijdsbesteding van medewerkers en de gemaakte onkosten te worden aangemerkt. De bijkomende tijdsbesteding zal op basis van 
nacalculatie, gebaseerd op de bij Asbestprofs BV geldende tarieven worden vergoed, en de onkosten op basis van werkelijk gemaakte kosten.  
8. Advieskosten  
8.1 Eventuele door de opdrachtgever verschuldigde advieskosten zullen worden bepaald op basis van nacalculatie, rekening houdend met de bij Asbestprofs BV gebruikelijke methoden en tarieven, tenzij 
in de offerte uitdrukkelijk een ‘vaste prijs’ is opgenomen.  
8.2 Alle door Asbestprofs BV in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW en exclusief een vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals reis- en verblijfkosten.  
8.3 Asbestprofs BV behoudt zich het recht voor periodieke rekeningen te zenden en/of vooruitbetaling te verlangen.  
8.4 Indien opdrachtgever een factuur niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever voor elke maand verstreken na de vervaldatum een rentevergoeding verschuldigd van 
1% per maand; een begonnen maand wordt daarbij gelijkgesteld aan een gehele maand.  
8.5 Asbestprofs BV brengt bij het indienen van een rentefactuur 100,00 EUR aan administratiekosten in rekening.  
8.6 Door Asbestprofs BV gemaakte kosten voor de inschakeling van een incassobureau en/of een advocaat komen voor rekening van opdrachtgever.  
8.7 Voor het overige gelden de regelingen met betrekking tot afrekening zoals neergelegd in DNR 2011.  
9. Bijzondere omstandigheden  
Indien onvoorziene omstandigheden het noodzakelijk maken de werkzaamheden slechts gedeeltelijk dan wel op een andere dan de overeengekomen wijze uit te voeren, zullen de kosten van het werkelijk 
uitgevoerde werk op basis van nacalculatie, gebaseerd op de bij Asbestprofs BV geldende tarieven, door de opdrachtgever aan Asbestprofs BV worden vergoed. 
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