
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Aelmans ECO B.V. milieuadvies & -onderzoek 
 

 

1. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, aanvullende opdrachten of 

vervolgopdrachten, daaronder begrepen, welke aan Aelmans ECO BV wordt verleend, 

behoudens schriftelijk in andere zin is overeengekomen. 

 

 

2. 

Iedere opdracht wordt, met terzijde stelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 

lid 2 BW geacht te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door Aelmans ECO B.V., ook indien 

het uitdrukkelijk de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden 

uitgevoerd. 

 

 

3. 

Voor zover ten behoeve van dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal 

daarover zo mogelijk met de opdrachtgever overleg worden gepleegd. Bij het inschakelen van 

een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid worden betracht. Aelmans ECO B.V. is niet 

aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 

 

 

4.  

Alle door of namens Aelmans ECO B.V. gedane offertes zijn vrijblijvend en hebben een 

geldigheidsduur van 1 maand, tenzij de offerte een andere termijn vermeld. 

 

 

5. 

Alle in de offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. Indien een 

overeenkomst een permanente of periodieke activiteit van Aelmans ECO B.V. tot voorwerp 

heeft, of indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan 2 

maanden, is Aelmans ECO B.V. gerechtigd een voorschot te verlangen en is zij verder 

gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen aan inmiddels gewijzigde loon- en 

materiaalkosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  

 

 

6. 

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 

dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn 

betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Aelmans ECO B.V., 

zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het recht om vanaf de vervaldag een rente van 

1 % per maand in rekening te brengen, bovendien alle op de inning van de vordering vallende 

gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten. 

 

 

7 

Door Aelmans ECO B.V. worden de resultaten van het door haar verrichte onderzoek 

vastgelegd in een onderzoeksrapport. De onderzoeksgegevens die in dit rapport zijn vermeld, 

hebben enkel betrekking op de onderzochte materialen c.q. de onderzochte hoeveelheid.  
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8 

De aansprakelijkheid van Aelmans ECO B.V. en van personen die door haar bij de uitvoering 

van de opdrachten worden gebruikt, voor enig verlies of schade, veroorzaakt door of ontstaan 

ten gevolge van onjuiste of nalatige uitvoering, beweerde uitvoering of niet-uitvoering van de 

opgedragen werkzaamheden zal beperkt zijn tot die gevallen waarin onze 

aansprakelijkheidsverzekering een aanspraak erkent en vervolgens gemaximaliseerd zijn tot 

een bedrag gelijk aan 15 maal het terzake voormelde werkzaamheden in rekening te brengen 

of in rekening gebrachte honorarium. Onder onjuiste uitvoering in deze en de volgende 

paragraaf wordt tevens begrepen een onjuiste of onvolledige weergave van de 

onderzoeksgegevens in het bovengenoemde onderzoeksrapport. 

 

 

9. 

De opdrachtgever zal Aelmans ECO B.V. en de personen die door Aelmans ECO B.V. worden 

gebruikt bij de uitvoering van opdrachten, vrijwaren en schadeloos houden tegen alle 

aanspraken van derden met betrekking tot verlies of schade aan deze derden toegebracht 

door en/of ten gevolge van onjuiste uitvoering, beweerde uitvoering of niet-uitvoering van de 

opgedragen werkzaamheden, wanneer zulke aanspraken gezamenlijk de in par. 5 genoemde 

beperkingen te boven gaan. 

 

 

10. 

Alle door Aelmans ECO B.V. gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse 

recht. Alle geschillen die tussen partijen mochten rijzen, worden in eerste aanleg beslist door 

de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht. 

 

 

Voerendaal/Baexem 
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