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ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
1.1.  Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon, 

rechtspersoon of instelling die een opdracht geeft aan Opdracht-
nemer.

1.2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan Buiting Advies.
1.3.  Onder Onderzoekswerkzaamheden wordt onder andere verstaan 

werkzaamheden in het kader van inventarisatie van flora en 
fauna, inventarisatie van natuurwaarden, het samenstellen van 
geschiktheidsoordelen.

1.4.  Onder Beheer en Onderhoud wordt onder andere begrepen 
het in opdracht van Opdrachtgever beheren en onderhouden 
van bossen en natuurgebieden en het daartoe verrichten van 
beheersdaden namens Opdrachtgever.

1.5.  Onder Overeengekomen Bedrag wordt verstaan de vergoeding 
die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is op grond 
van de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1.  De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde 

algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.

2.2.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtne-
mer gesloten overeenkomsten met, offertes aan en opdrachten 
van Opdrachtgevers. 

2.3.  De eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen 
van deze voorwaarden staan aan de geldigheid en toepasselijk-
heid van de overige voorwaarden niet in de weg. Opdrachtnemer 
en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige/vernietig-
de bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk 
aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde 
bepalingen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomsten
3.1.  Alle offertes die Opdrachtnemer doet aan Opdrachtgevers zijn 

vrijblijvend, zelfs indien zij een termijn voor aanvaarding bevat-
ten. Indien een offerte wordt aanvaard door Opdrachtgever, 
heeft Opdrachtnemer het recht de offerte binnen 5 werkdagen 
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2.  Een offerte is geldig gedurende 30 kalenderdagen na de verzen-
ding van de offerte door Opdrachtnemer, tenzij in de offerte een 
andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur door 
Opdrachtnemer schriftelijk is verlengd.

3.3.  Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door 
Opdrachtgever, schriftelijk, per post, fax of e-mail, van de 
offerte van Opdrachtnemer, of door de feitelijke uitvoering 
door Opdrachtnemer. Uitsluitend de offerte of de factuur van 
Opdrachtnemer wordt voor de uitvoering van de overeenkomst 
geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

3.4.  Indien Opdrachtnemer geen offerte heeft uitgebracht, komt een 
overeenkomst eerst tot stand door de onvoorwaardelijke schrif-
telijke aanvaarding van de opdracht door de Opdrachtnemer, per 
post, fax of e-mail of door de uitvoering van de opdracht door 
Opdrachtnemer. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de 
opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct 
weer te geven.

Artikel 4 Inschakelen derden 
Opdrachtnemer heeft het recht derden in te schakelen, of de opdracht 
door derden te laten uitvoeren, indien zij dit nodig acht.

Artikel 5 Prijzen, prijswijzigingen en meerwerk
5.1.  De door Opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief BTW, 

inclusief reis- en verblijfkosten, portikosten, reproductiekosten 

en materiaalkosten van Opdrachtnemer en in euro’s, tenzij 
anders is vermeld. 

5.2.  Tenzij uitdrukkelijk in de offerte anders is vermeld, zijn kosten 
voor diensten en zaken die ter uitvoering van de overeenkomst 
van derden worden betrokken niet in de prijs inbegrepen.

5.3.  Opdrachtnemer is gerechtigd om voor Opdrachtnemer ten tijde 
van het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbare prijs-
wijzigingen in externe kosten aan Opdrachtgever door te bereke-
nen. Voorbeelden van niet voorzienbare prijswijzigingen zijn 
gewijzigde wisselkoersen, door de overheid opgelegde belastin-
gen en heffingen.

5.4.  Opdrachtnemer is gerechtigd om voorschotten aan Opdrachtge-
ver in rekening te brengen.

5.5.  Alle extra werkzaamheden die naar het oordeel van Opdracht-
nemer noodzakelijk zijn worden in overleg met Opdrachtgever 
verricht en als meerwerk in rekening gebracht tegen een nader 
te bepalen uurtarief doch niet minder dan € 65,00.

5.6.  Benodigde materialen, waaronder digitaal kaartmateriaal, 
worden de Opdrachtnemer kosteloos ter beschikking gesteld.

5.7.  Extra rapporten kunnen tot 3 jaar na oplevering tegen werke-
lijke, vooraf af te spreken kosten worden nabesteld.

5.8.  De kosten voor Beheer en Onderhoud worden jaarlijks verhoogd 
met de stijging van het gemiddelde prijspijl, conform de consu-
mentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle huishoudens (2000=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Indien het CBS staakt met bekendmaking van de CPI dan gelden 
de vergelijkbare prijsindexcijfers die dan worden gepubliceerd 
door enig ander orgaan dat in de plaats van het CBS zou komen.

5.9.  Prijswijziging conform artikel 5.8 blijft achterwege indien dat zou 
leiden tot een lagere prijs dan de oorspronkelijk overeengeko-
men prijs.

Artikel 6 Betaling en incasso
6.1.  Betaling dient zonder aftrek van enige korting te geschieden 

binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2.  Door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke incasso-

kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitenge-
rechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een 
minimum van € 500,- exclusief BTW.

6.3.  Indien de betaling binnen 14 dagen uitblijft, is Opdrachtgever 
een rente verschuldigd van 1,25% per maand, dan wel de wette-
lijke rente, indien deze hoger is, over het factuurbedrag vanaf de 
vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening. Hiervoor is 
geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling nodig.

6.4.  Indien betaling binnen 45 dagen uitblijft, wordt de incasso 
automatisch door een advocaat overgenomen. Opdrachtgever 
is dan het bedrag van de door Opdrachtnemer gemaakte en te 
maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte, inclusief 
de niet geliquideerde proceskosten, verschuldigd zonder vooraf-
gaande ingebrekestelling.

6.5.  Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achter-
eenvolgens ter voldoening van de door de Opdrachtgever 
verschuldigde buitengerechtelijke kosten, de gerechtelijke 
kosten, waaronder de niet geliquideerde proceskosten, de door 
de Opdrachtnemer gemaakte kosten, de door de Opdrachtgever 
verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de 
openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwij-
zing van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1.  De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toere-

kenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst 
en/of vermeende onrechtmatige gedragingen is beperkt tot het 
bedrag van directe, uit opzet of grove schuld van de Opdracht-
nemer voortvloeiende schade tot maximaal het bedrag van 
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het Overeengekomen Bedrag exclusief BTW en andere door 
de overheid opgelegde heffingen. Indien de overeenkomst een 
looptijd van één jaar of meer heeft wordt de maximum prijs 
gesteld op het Overeengekomen Bedrag voor één jaar, exclusief 
BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen. In geen 
geval zal de door de Opdrachtnemer te betalen vergoeding voor 
directe schade meer bedragen dan € 25.000,00. Opdrachtnemer 
is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

7.2.  Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer kan uitsluitend ontstaan 
na onverwijlde schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtge-
ver. 

7.3.  Opdrachtgever is in het bijzonder niet aansprakelijk in de navol-
gende onder a tot en met d genoemde gevallen, doch uitdruk-
kelijk niet uitsluitend in deze gevallen:

 a.  In geval van schade als gevolg van het omwaaien van bomen, 
ook niet wanneer stormschade optreedt na dunningen uitge-
zet dan wel uitgevoerd door Opdrachtnemer;

 b.  In geval van schade veroorzaakt door derden, wiens werkzaam-
heden in opdracht van Opdrachtgever worden begeleid door 
Opdrachtnemer;

 c.  In geval van schade als gevolg van het aantreffen, beschadi-
gen, doden of verstoren van flora- en fauna. Daarbij betreft 
het zowel gevolgen van handelingen van Opdrachtnemer als 
onder diens verantwoordelijkheid werkende derden;

 d.  In geval van schade geleden en/of veroorzaakt door derden 
die onder begeleiding van Opdrachtnemer deelnemen aan 
wandelingen, excursies, cursussen en opleidingen.

7.4.  Opdrachtnemer stelt steeds naar beste vermogen kostenramin-
gen op voor het uitvoeren van projecten. Opdrachtnemer staat 
evenwel niet in voor de juistheid van de geraamde kosten.

Artikel 8 Overmacht
8.1.  Gedurende overmacht worden de verplichtingen van Opdracht-

nemer opgeschort.
8.2.  Onder overmacht wordt onder andere verstaan ziekte van 

Opdrachtnemer dan wel van werknemers in dienst van Opdracht-
nemer, overheidsmaatregelen, gewijzigde wetgeving, weersom-
standigheden, stakingen etc.

Artikel 9 Beëindiging overeenkomst
Opdrachtnemer heeft het recht een overeenkomst eenzijdig met 
onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoe-
ring van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met 
onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien:
 a.  de Opdrachtgever toerekenbaar is tekort geschoten in de 

nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloei-
ende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;

 b.  een tot het verlenen van - voorlopige - surséance van betaling 
van de Opdrachtgever dan wel een verzoek om in aanmerking 
te komen voor een schuldsanering conform de Wet Schuldsa-
nering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend;

 c.  een tot failliet verklaring van de Opdrachtgever strekkend 
verzoek is ingediend;

 d.  ten laste van de Opdrachtgever executoriaal beslag onder 
Opdrachtnemer is gelegd;

 e.  een tot ontbinding en/of liquidatie van de Opdrachtgever 
strekkend besluit tot stand is gekomen;

 f. de Opdrachtgever is overleden of onder curatele is gesteld.

Artikel 10  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1.  Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle overeen-

komsten, alsmede de uitvoering daarvan.
10.2.  De rechtbank Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 

tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kennis te nemen.

BEHEER EN ONDERHOUD 
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien Opdrachtnemer 
met Opdrachtgever overeenkomsten sluit tot Beheer en Onderhoud 
van bossen en/of natuurgebieden, onverminderd de toepasselijkheid 
van de algemene bepalingen, tenzij anders is vermeld.

Artikel 11 Duur van overeenkomsten en bevoegdheid Opdrachtnemer
11.1.  Beheersovereenkomsten worden gesloten voor minimaal 5 jaar, 

tenzij in de offerte anders is bepaald.
11.2.  Opdrachtnemer is steeds bevoegd tot het verrichten van beheers-

daden voor rekening en risico van Opdrachtgever, waaronder 
wordt verstaan het rechtsgeldig verrichten van rechtshande-
lingen die voor een goed beheer van een bos of natuurgebied 
nodig zijn. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid Opdrachtge-
ver extern te binden.

Artikel 12  Blessen, houtmeten en houtverkoop
12.1.  Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever overeenkomt 

dat Opdrachtnemer hout en/of andere zaken verkoopt, doet 
Opdrachtnemer dit in naam van en voor rekening en risico van 
Opdrachtgever. Opdrachtnemer begeleidt de verkoop tegen een 
nader overeengekomen vergoeding.

12.2.  Opdrachtnemer verricht metingen en/of schattingen van 
houtvolumes naar beste kunnen. Opdrachtnemer kan echter 
nimmer instaan voor de gemeten en/of geschatte houtvolumes 
en Opdrachtnemer kan niet worden aangesproken voor het 
verschil tussen de gemeten en/of geschatte houtvolumes en de 
werkelijke houtvolumes.

SUBSIDIES EN ONTHEFFINGEN
De volgende bepaling is van toepassing indien Opdrachtnemer met 
Opdrachtgever overeenkomsten van opdracht sluit die ertoe strekken 
namens Opdrachtgever subsidieaanvragen en/of ontheffingsaanvra-
gen in te dienen onverminderd de toepasselijkheid van de overige 
bepalingen, tenzij anders is vermeld.

Artikel 13  Subsidie- en ontheffingsaanvragen
13.1.  Opdrachtnemer doet subsidie- en ontheffingsaanvragen volledig 

voor rekening en risico en in naam van Opdrachtgever. Opdracht-
nemer behandelt subsidieaanvragen en ontheffingsaanvragen 
naar beste weten en met de vereiste zorgvuldigheid.  

13.2.  Opdrachtgever dient Opdrachtnemer tijdig alle gegevens te 
verschaffen die voor de aanvraag nodig zijn.

ONDERZOEK
De volgende bepaling is van toepassing indien Opdrachtnemer in 
opdracht van Opdrachtgever Onderzoekswerkzaamheden verricht, 
onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen, tenzij 
anders is bepaald.

Artikel 14  Planning werkzaamheden
14.1.  Opdrachtnemer maakt bij iedere opdracht tot het verrichten 

van onderzoekswerkzaamheden vooraf naar beste weten een 
tijdschema, welke in de offerte wordt vermeld. Opdrachtnemer is 
door de enkele overschrijding van dit tijdschema niet in gebreke.

14.2.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg 
is van het niet aantreffen van flora- en/of faunasoorten tijdens 
inventarisaties.

Artikel 15 Eigendom en gebruik van stukken
15.1.  Alle stukken die door Opdrachtnemer worden geproduceerd, 

gaan in fysieke eigendom over op Opdrachtgever op het moment 
van levering. Het auteursrecht op de inhoud van die stukken blijft 
berusten bij Opdrachtnemer.

15.2.  Opdrachtnemer blijft te allen tijde bevoegd de stukken, waarvan 
zij auteursgerechtigde is, te gebruiken.

15.3.  Opdrachtgever is niet bevoegd de door Opdrachtnemer gelever-
de stukken geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor andere 
doeleinden dan overeengekomen.


