
Algemene voorwaarden van 3D-Engineering                                                                                    
                                                      
Artikel 1: Algemeen  
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder.  
a. opdrachtgever : de partij die opdracht geeft.  
b. opdrachtnemer  : 3D-Engineering  
  
Artikel 2: Toepasselijkheid  
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten 
tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zulks met uitsluiting van eventuele algemene 
voorwaarden van de opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.  
2.2 Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met de Algemene Voorwaarden van de  
Opdrachtnemer in strijd zijn, zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met de opdrachtnemer niet 
van toepassing.  
2.3 Indien een opdracht namens de opdrachtgever wordt verstrekt door een derde, dan staat die 
derde er voor in dat de opdrachtgever van deze voorwaarden kennis heeft genomen en aanvaardt, bij 
gebreke waarvan de derde aan voorwaarden is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever. In dat geval 
zijn zowel opdrachtgever als derde, jegens de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende.  
2.4 Naast deze Algemene Voorwaarden is ook de DNR-2011 van toepassing. Bij bepalingen in dit 
contract die afwijken van de DNR-2011 prevaleert dit contract.  
  
Artikel 3: Vrijwaring door opdrachtgever  
3.1 Opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle afspraken van derden,  
voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden van de 
opdrachtnemer.  
 
Artikel 4: Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.  
4.1 de opdrachtnemer zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de belangen van de 
opdrachtgever behartigen en verricht zijn diensten naar beste weten en kunnen. Indien een fout wordt 
gemaakt doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft 
verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de 
opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij  
zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de opdrachtnemer aansprakelijk voor die schade. Dit 
beperkt zich tot een bedrag dat in verhouding staat tot de omvang van de opdracht met een maximum 
van €10.000,- 
4.2 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade vanwege door de 
opdrachtnemer ingeschakelde derden.  
4.3 Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt door het verloop van drie jaren vanaf de dag  
waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is beëindigd.  
  
Artikel 5: Onderbreking opdracht  
5.1 Indien de startdatum van de werkzaamheden van de opdrachtgever en/of bouwwerkzaamheden 
meer dan twee maanden opschuiven, na het sluiten van de overeenkomst, wordt dit beschouwd als  
onderbreking van de opdracht. In dat geval worden de werkzaamheden afgesloten en afgerekend 
door de opdrachtnemer. Bij het hervatten van de werkzaamheden zal de opdrachtnemer opnieuw 
offreren en dient er een nieuwe overeenkomst te worden gesloten.  
  
Artikel 6: Betaling  
6.1 Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden  
binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien dagen na de factuurdatum.  
Betaling dient te geschieden d.m.v storting t.g.v een door de opdrachtnemer aan te wijzen 
bankrekening.  
6.2 Na het verstrijken, van de in lid 6.1 gestelde termijn, is de opdrachtnemer gerechtigd vanaf de  
vervaldatum de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele  
voldoening. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever ten minste een maal aangemaand moeten 
hebben te betalen. 
 



6.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die de 
opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet nakoming door de opdrachtgever van diens 
betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.  
6.4 Indien een factuur niet op de vervaldag is voldaan en de opdrachtnemer andere opdrachten van  
dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is de opdrachtnemer bevoegd de werkzaamheden aan  
die andere opdrachten (tijdelijk) te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op  
schadevergoeding c.q. restitutie van reeds betaalde deelfacturen kan maken.   
6.5 de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan bij opdrachtgever op  
basis van een al dan niet tijdelijke staking van activiteiten door de opdrachtnemer op basis van de  
in artikel 7.5 en 7.6 genoemde omstandigheden.  
6.6 Voorts is opdrachtgever gehouden de opdrachtnemer alle kosten te vergoeden die dienen te  
worden gemaakt door de opdrachtnemer ter incasso van openstaande facturen: 
   

 met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten  
 rechte (ook voorzover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van  
 deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus;   

 de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom  
 zulks met een minimum van € 150,00.-  

 te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvragen, alsmede alle andere  
kosten, voortvloeiende uit het niet nakomen van de verplichtingen ten opzichte van de 
opdrachtgever;   

 De opdrachtnemer heeft een minimale termijn van 20 werkdagen om aan te tonen dat  
geclaimde inningkosten door de opdrachtnemer zijn gemaakt. Deze bewijslast periode  
ontslaat opdrachtgever geenszins van en mag geen vertraging opleveren voor haar  
verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel.  

  
Artikel 7: Interpretaties en gebruik van rapportages  
7.1 de opdrachtnemer is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor door anderen gegeven interpretaties 
van rapportages.  
7.2 Gegevens, werkwijzen en andere geestesproducten van de opdrachtnemer mogen niet, zonder  
schriftelijke toestemming, vermenigvuldigd, geopenbaard of geëxploiteerd worden.  
  
Artikel 8: Toepasselijk recht  
8.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is het Nederlands recht  
van toepassing. Verschillen van mening tussen beide partijen zullen zoveel mogelijk langs minnelijke 
weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost wordt 
geacht een geschil te bestaan. 


