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ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN ROHDE HIJSTECHNIEK 12/2015 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.  

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Rohde Hijstechniek B.V. en de wederpartij waarop 

Rohde Hijstechniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor- zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is 

afgeweken.  

Artikel 2. Offertes, totstandkoming overeenkomst.  

1. Alle offertes en aanbiedingen van Rohde Hijstechniek zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.  

2. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  

3. De overeenkomst tussen Rohde Hijstechniek en wederpartij komt tot stand door de schriftelijke of mondelinge acceptatie van de 

aanbieding en de aanvaarding van deze acceptatie door Rohde Hijstechniek. Start Rohde Hijstechniek met de uitvoering van de 

overeenkomst dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.  

4. De wederpartij aanvaardt door haar schriftelijke of mondelinge acceptatie deze voorwaarden.  

Artikel 3.Omvang van de opdracht.  

Een opdracht heeft betrekking op één of meer te verlenen diensten door Rohde Hijstechniek:  

a. het instellen van een vooronderzoek en/of het maken van een voorontwerp of een voorlopig rapport;  

b. het maken van berekeningen en doen van onderzoek met behulp van computersimulaties;  

c. het maken van een definitief ontwerp, rapport of berekeningen;  

d. de voorbereiding van de uitvoering;  

e. het technisch begeleiden van projecten;  

f. het voeren van de directie over casu quo het geven van leiding bij de uitvoering van het project.  

g. het geven van adviezen.  

Art. 4. Levertijd.  

Een overeengekomen termijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de 

wederpartij de Rohde Hijstechniek derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en dient aan Rohde Hijstechniek nog een redelijke termijn 

gegeven te worden, waarin nagekomen moet worden.  

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten.  

1. Op alle door Rohde Hijstechniek verstrekte ontwerpen, berekeningen, afbeeldingen, monsters, stalen, modellen enz. behoudt hij zich 

alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming.  

2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, monsters, stalen, modellen enz. blijven zijn eigendom en dienen op zijn eerste 

verzoek onverwijld geretourneerd te worden.  

3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100.000,00, 

onverminderd zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.  

Artikel 6. Uitstel van de opdracht.  

1. Tenzij anders is overeengekomen, is bij uitstel van het werk vanwege de wederpartij of een gedeelte daarvan de wederpartij een zodanig 

gedeelte van het honorarium verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van Rohde Hijstechniek overeenkomt, vermeerderd 

met de kosten die voor Rohde Hijstechniek voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane 

overeenkomsten.  

2. Zodra het werk later voortgang vindt, is Rohde Hijstechniek bevoegd de extra werkzaamheden, die voor Rohde Hijstechniek voortvloeien 

uit de onderbreking van zijn werkzaamheden, aan de wederpartij door te berekenen.  

Artikel 7. Geheimhouding/Algemene verplichtingen van Rohde Hijstechniek.  

1. Rohde Hijstechniek is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die 

redelijkerwijs als geheim zijn te beschouwen.  

2. Zolang de wederpartij een rapport van Rohde Hijstechniek niet openbaar heeft gemaakt is het hem niet geoorloofd er door publicatie of 

anderszins bekendheid aan te geven, tenzij de wederpartij hiertoe toestemming verleent.  

3. De Rohde Hijstechniek zal de wederpartij op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht waaronder de financiële aspecten van 

het project en hem desgevraagd alle inlichtingen geven.  

4. De Rohde Hijstechniek zal de werkzaamheden goed en zorgvuldig uitvoeren en behartigd de belangen van de wederpartij naar zijn beste 

kunnen en wetenschap.  
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Artikel 8. Verplichtingen van de wederpartij.  

1. De wederpartij dient zich te onthouden van handelingen, die het Rohde Hijstechniek onmogelijk maken zijn opdracht uit te voeren, casu 

quo die het vervullen van de opdracht bemoeilijken.  

2. De wederpartij verplicht zich aan Rohde Hijstechniek alle gegevens en inlichtingen te verstrekken, die nodig zijn voor de uitvoering van 

zijn opdracht.  

3. Indien de wederpartij de bijstand van andere adviseurs wenst in te roepen, gebeurt dat niet dan na raadpleging van Rohde Hijstechniek.  

Artikel 9. Optreden van Rohde Hijstechniek als gemachtigde.  

1. Rohde Hijstechniek treedt slechts op als gemachtigde van de wederpartij indien en voor zover de wederpartij Rohde Hijstechniek 

daartoe heeft aangewezen.  

2. De wederpartij zal, indien Rohde Hijstechniek als gemachtigde is aangewezen, niet buiten Rohde Hijstechniek om orders en aanwijzingen 

geven aan derden die het project, waarop de opdracht betrekking heeft, uitvoeren of daarvoor leveranties verrichten dan wel op die 

uitvoering toezicht houden.  

Artikel 10. Uitbesteding van werk aan derden.  

Indien Rohde Hijstechniek een opdracht krijgt te vervullen, die ook werkzaamheden op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich 

meebrengen, kan hij van de wederpartij verlangen dat een deskundige voor dat vakgebied wordt ingeschakeld. Voordat hiertoe wordt 

overgegaan dient met de wederpartij te worden overeengekomen volgens welke regeling de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan 

haar in rekening zullen worden gebracht.  

Artikel 11. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding.  

1. Indien de wederpartij op enigerlei wijze een toerekenbare tekortkoming pleegt, zal zij daardoor alleen reeds in verzuim zijn, zonder dat 

enige ingebrekestelling vereist is.  

2. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming, m.u.v. die van geringe betekenis, heeft Rohde Hijstechniek het recht de overeenkomst, 

middels een schriftelijke verklaring, op te schorten, te ontbinden casu quo nakoming te vorderen, een en ander onverminderd zijn recht op 

schadevergoeding en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist.  

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging en ontbinding.  

1. De wederpartij kan de opdragen werkzaamheden tussentijds beëindigen. Ingeval van beëindiging is de wederpartij verplicht Rohde 

Hijstechniek te vergoeden:  

a. de honorering naar de stand van de werkzaamheden;  

b. de gemaakte kosten;  

c. de gemaakte toezichtkosten; de kosten voortvloeiende uit de eventueel door Rohde Hijstechniek ten behoeve van wederpartij 

aangegane verbintenissen met derden;  

d. tien procent van het resterende deel van de honorering en de toezichtkosten die aan de wederpartij verschuldigd zou zijn geweest bij 

volledige vervulling van de opdracht door Rohde Hijstechniek.  

2. De Rohde Hijstechniek kan de opdracht beëindigen met goedvinden van de wederpartij. Het bepaalde in het eerste lid onder a. t/m c. , is 

van overeenkomstige toepassing.  

3. Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voordat de opgedragen 

werkzaamheden en diensten zijn voltooid of opgeleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd, indien 

de andere partij na daartoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde 

redelijke termijn nalatig blijft om haar verplichtingen na te komen of om de gevolgen van haar handelen of nalaten in strijd met de 

overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surseance van betaling aanvraagt of het faillissement wordt aangevraagd. Het 

bepaalde in het eerste lid van dit artikel is van toepassing indien de wederpartij in verzuim is, c.q. surseance van betaling dan wel 

faillissement is aangevraagd en het bepaalde in het eerste lid a. tot en met c., eerste lid is van toepassing indien de Rohde Hijstechniek in 

verzuim is, c.q. surseance van betaling dan wel faillissement is aangevraagd.  

4. Onverminderd de aanspraken, die partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden tegenover elkander geldend 

kunnen maken, zal Rohde Hijstechniek de wederpartij bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens 

verschaffen als de wederpartij in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit, de werkzaamheden, die onderwerp 

van de overeenkomst zijn, eventueel door een derde kan laten verrichten, een en ander onverminderd het bepaalde in art 5. 5. De 

opdracht eindigt niet door het overlijden van de wederpartij. Is de wederpartij een rechtspersoon, casu quo een vennootschap onder 

firma, dan wel een maatschap dan is de Rohde Hijstechniek gerechtigd om ingeval van ontbinding dan wel het verliezen van de 

rechtspersoonlijkheid bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Het bepaalde in het eerste lid is dan van overeenkomstige toepassing. 6. 

Ingeval van overlijden van de Rohde Hijstechniek heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Het bepaalde in het 

eerste lid onder a. t/m c. is in dit geval van toepassing.  
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Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst.  

1. De vorderingen van Rohde Hijstechniek op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien het faillissement 

van de wederpartij aangevraagd wordt; - indien door de wederpartij surseance van betaling aangevraagd wordt; - indien na het sluiten van 

de overeenkomst aan Rohde Hijstechniek omstandigheden ter kennis komen die Rohde Hijstechniek goede grond geven te vrezen dat de 

wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; In de genoemde gevallen is Rohde Hijstechniek bevoegd de verdere uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Rohde 

Hijstechniek schadevergoeding te vorderen. 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal 

waarvan Rohde Hijstechniek zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de 

uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de 

overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Rohde Hijstechniek bevoegd de overeenkomst te ontbinden.  

Artikel 14. Betaling.  
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen) door overschrijving van het 
verschuldigde bedrag naar IBAN NL68INGB0006935751 t.n.v. Rohde Hijstechniek B.V. te Heiloo. Na het verstrijken van 14 dagen na de 
factuurdatum is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente 
verschuldigd van de wettelijke rente + 2%. 2. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van 
alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de 
wederpartij , dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  
3. Wordt de wederpartij gevormd door meerdere personen dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk.  
 
Artikel 15. Incassokosten.  

1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter 

verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd: - over de eerste € 

2.500,-: 15% Minimaal € 40,- - over de volgende € 2.500,-: 10% - over de volgende € 5.000,-: 5% - over de volgende € 190.000,-: 1% - over 

het meerdere: 0,5% Maximum € 6.775,- Indien Rohde Hijstechniek aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs 

noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.  

2. De wederpartij is jegens de Rohde Hijstechniek de door de Rohde Hijstechniek gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle 

instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen de Rohde Hijstechniek en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een gerechtelijke uitspraak in kracht van 

gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.  

Artikel 16. Aansprakelijkheid.  
1. Rohde Hijstechniek is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de schade die door de wederpartij is geleden als rechtstreeks gevolg 
van een toerekenbare tekortkoming, die door Rohde Hijstechniek is begaan. 
2. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming, die Rohde Hijstechniek als een goede, met normale vakkennis 
uitgeruste en met zorgvuldigheid handelende adviseur had moeten vermijden en voor zover rechtens vast is komen te staan dat hem grove 
schuld of opzet te verwijten is.  
3. Voor toerekenbare tekortkomingen van werknemers van Rohde Hijstechniek en derden door Rohde Hijstechniek met de uitvoering van 
het werk belast is het bepaalde onder 1 en 2 van het onderhavige artikel van overeenkomstige toepassing.  
4. Rohde Hijstechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor personen die niet door Rohde Hijstechniek zijn aangesteld.  
5. Indien de wederpartij de aan het werk verbonden risico's door verzekering aan derden overdraagt, is zij gehouden Rohde Hijstechniek te 
vrijwaren voor verhaal door die derden, behoudens indien rechtens vast is komen te staan dat een en ander te wijten is aan grove schuld 
of opzet van de Rohde Hijstechniek.  
6. Na verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de wederpartij met de schade bekend is geworden vervalt 
alle aansprakelijkheid van Rohde Hijstechniek, indien de Rohde Hijstechniek binnen die termijn niet aansprakelijk is gesteld. Daarnaast 
vervalt alle aansprakelijkheid na verloop van vijf jaar na de beëindiging van de opdracht.  
7. Rohde Hijstechniek is bevoegd toerekenbare tekortkomingen waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen, op te heffen of te beperken, een 
en ander in overleg met de wederpartij en voor eigen rekening.  
8. De aansprakelijkheid van de adviseur is beperkt tot het honorarium met een maximum van EUR 1.000.000,00.  
9. In afwijking van het bepaalde in lid 8 is Rohde Hijstechniek bij een opdracht en uit hoofde waarvan de wederpartij aan Rohde 
Hijstechniek minder dan € 150.000,00 verschuldigd is, is Rohde Hijstechniek gehouden om de wederpartij de geleden schade tot een 
beloop van € 150.000,00 volledig te vergoeden.  
10. Rohde Hijstechniek is niet aansprakelijk voor schade, die de wederpartij lijdt als gevolg van handelingen van derden in strijd met het de 
overeenkomst en/of de verdere voorwaarden.  
11. Rohde Hijstechniek BV kan alleen voor directe schade en niet voor indirecte schade aansprakelijk worden gesteld. 
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11. Rohde Hijstechniek stelt kostenramingen steeds naar zijn beste vermogen op, doch is niet aansprakelijk indien blijkt dat de opdracht 

voor de geraamde kosten niet kan worden tot stand gebracht, tenzij de kosten van het project zijn gelimiteerd. In dat geval is Rohde 

Hijstechniek verplicht zonder berekening van honorarium of kosten zijn plan zodanig om te werken dat de kosten van het project beneden 

de bedoelde limiet blijven, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door bijzondere omstandigheden die als overmacht, als bedoeld in 

artikel 20, zijn aan te merken.  

12. Afspraken of overeenkomsten met ander personeel dan directie of stafmedewerkers van Rohde Hijstechniek zijn niet bindend, tenzij 

deze onder andere schriftelijk door Rohde Hijstechniek zijn bevestigd.  

Artikel 17. Honorering.  

1. De honorering zal gebeuren overeenkomstig het binnen het bedrijf van Rohde Hijstechniek geldende tarief, vermeerderd met kosten 

gemaakt door derden, tenzij anders is overeengekomen.  

2. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al gebeuren deze 

ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.  

3. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te gebeuren, gelijk met de hoofdsom.  

4. Betreft een opdracht verschillende werken dan worden de honoraria voor elk van deze werken afzonderlijk berekend volgens deze 

regeling, tenzij anders is overeengekomen.  

Artikel 18. Meer- en minderwerk.  

1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.  

2. Door Rohde Hijstechniek te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de wederpartij in rekening worden 

gebracht.  

3. De toepasselijkheid van het in artikel 1646 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 19. Minderwerk en wijzigingen.  

1. Minderwerk geeft geen aanleiding tot vermindering van het honorarium, wanneer daaruit geen vermindering van de bemoeiingen van 

Rohde Hijstechniek voortvloeit.  

2.Indien de wederpartij na goedkeuring van het voorontwerp wijzigingen aanbrengt in de eisen die zij aan het werk stelt, kunnen de 

daardoor nodige extra werkzaamheden afzonderlijk in rekening worden gebracht.  

3. Met betrekking tot wijzigingen in de opdracht is bepaalde in artikel 2. van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 20. Overmacht.  

1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder natuurrampen, werkstakingen bij derden, oproer, oorlog of oorlogsgevaar (hier te lande), 

mobilisatie, belemmerende maatregelen of wettelijke voorschriften van enige overheid of overheidsorgaan, leveren voor Rohde 

Hijstechniek overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de wederpartij enigerlei 

recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.  

2. Rohde Hijstechniek is in deze of soortgelijke gevallen gerechtigd de overeenkomst tot uitvoering van diensten te ontbinden of deze op te 

schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.  

Artikel 21. Reclame.  

1. Wederpartij is verplicht terstond na de levering casu quo oplevering van de diensten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij 

aanwezigheid daarvan, Rohde Hijstechniek terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.  

2. Indien de wederpartij niet binnen acht dagen na de dag van de oplevering Rohde Hijstechniek wijst op de gebreken, die bij grondig 

onderzoek konden worden ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden, dan wordt de wederpartij geacht met de staat 

waarin de diensten zijn opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.  

3. Rohde Hijstechniek dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.  

4. Indien de reclame naar het oordeel van Rohde Hijstechniek juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 16, hetzij de geleverde diensten heruitvoeren.  

5. Met betrekking tot door Rohde Hijstechniek in opdracht uitgevoerde research is geen reclame mogelijk.  

Artikel 22. Garantie.  

Garantie op de door Rohde Hijstechniek geleverde en/of door hem verleende diensten wordt slechts verleend, indien en voor zover 

bepaaldelijk schriftelijk is overeengekomen.  

Artikel 23. Tekeningen.  

1. Tekeningen kunnen op verzoek van een wederpartij beschikbaar worden gesteld, na ontvangst van een schriftelijke opdracht.  

2. Door Rohde Hijstechniek verstrekte aanbiedingen, tekeningen, berekeningen en beschrijvingen blijven eigendom van Rohde 

Hijstechniek, ook al zijn daar kosten voor in rekening gebracht.  
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Artikel 26. Toepasselijk recht.  

Op de door Rohde Hijstechniek krachtens deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van 

toepassing.  

Artikel 27. Wijziging van de voorwaarden.  

1. Rohde Hijstechniek is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het 

aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Rohde Hijstechniek zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien 

geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is 

medegedeeld.  

2. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en 

de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.  

3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met die van de wederpartij prevaleren deze voorwaarden, tenzij Rohde Hijstechniek de 

wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, dat de voorwaarden van de wederpartij prevaleren. 


