
 

  

 

 Algemene voorwaarden voor verkoop, levering en dienstverlening 

 

Artikel 1 - Toepassing 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ARNICON B.V. verstrekte aanbiedingen, op alle door ARNICON B.V. te sluiten overeenkomsten en 

de daaruit voortvloeiende leveringen, dienstverleningen en uitvoering van werkzaamheden binnen Nederland. Als een opdrachtgever bij het geven 

van opdracht tot bodemonderzoek zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, zal ARNICON B.V. deze expliciet schriftelijk verwerpen. 

2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de algemene voorwaarden van ARNICON B.V. 

3. Offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn alleen geldig wanneer deze getekend zijn door de directie van ARNICON B.V..  

 

Artikel 2 - R.V.O.I. 1987 

 

1. De Regeling van de Verhouding tussen de opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (R.V.O.I. - 1987), met uitzondering van de financiële 

bepalingen met betrekking tot de honoreringssystemen van de artikelen 19, 20 en 21, vermeld in de bijlage A t/m P van de R.V.O.I. - 1987 en met 

uitzondering van artikel 18 (Geschillen), maakt deelt uit van de Algemene Voorwaarden voor Verkoop, Levering en Dienstverlening van ARNICON 

B.V. 

 Voor Artikel 18 van de R.V.O.I. - 1987 treedt in de plaats artikel 6 van de Algemene Voorwaarden voor verkoop, leveringen en dienstverlening van 

ARNICON B.V. 

 2. De R.V.O.I. - 1987 kan op verzoek van de opdrachtgever door ARNICON B.V. worden toegezonden, alsmede ligt deze ter inzage ten kantore van 

ARNICON B.V. 

 

Artikel 3 - Uitvoering bodemonderzoek 

 

1. Werkzaamheden, welke niet direct ter uitvoering van het bodemonderzoek plaatsvinden, worden apart aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

Tot deze werkzaamheden behoren in ieder geval: 

 - het opzoeken en/of verwijderen van kabels, leidingen, buizen, obstakels en andere hindernissen; 

 - het verwijderen van wegdek; 

 - het verrichten van sloop- en graafwerk; 

 - het verrichten van herstelwerkzaamheden aan ondermeer terreinen, wegen, bruggen, hekwerken en gebouwen; 

 - het afvoeren van grond. 

2. De opdrachtgever is verplicht te beschikken over alle vergunningen, welke nodig zijn voor de te verrichten werkzaamheden. 

3. Alle gevolgen van het op enig moment ontbreken van de in lid 2 bedoelde vergunningen, waaronder de kosten van eventuele wachttijden en extra 

transportkosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

4. Tenzij in de opdrachtbevestiging van ARNICON B.V. anders is vermeld, wordt aangenomen dat het werkterrein zonder meer met een personenauto 

en met een sondeer- of boorauto te bereiken en te berijden is. 

5. Indien dit niet zonder meer mogelijk is en bijzondere maatregelen getroffen moeten worden om het terrein te bereiken of te berijden, zijn alle daaraan 

verbonden kosten inclusief die van de wachttijden, voor rekening van de opdrachtgever. 

6. Indien bij de werkzaamheden blijkt dat er hindernissen in, op of boven de bodem voorkomen zoals stenen, steenlagen, kabels, leidingen, buizen, hout 

en dergelijke heeft ARNICON B.V. het recht de onderzoekplaats te verlaten en in de onmiddellijke omgeving de werkzaamheden opnieuw uit te 

voeren. 

7. De hiermee gepaard gaande kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

8. Indien tengevolge van de hindernissen schade ontstaat aan het materiaal en/of materieel van ARNICON B.V. en/of in opdracht van ARNICON B.V. 

handelende personen, is de opdrachtgever gehouden deze schade te vergoeden aan ARNICON B.V. 

9. Indien de opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden ondanks de hindernissen toch worden voortgezet, zijn alle kosten zoals die van het 

verwijderen van de hindernissen, wachttijden en dergelijke voor rekening van de opdrachtgever, evenals eventuele schade aan apparatuur, materieel 

en materiaal van ARNICON B.V. of in opdracht van ARNICON B.V. handelende personen. 

 

Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden 

 

Ingeval van: 

a. oorlog en/of oorlogsdreiging, onlusten en natuur- en/of kernrampen. 

b. gebrek aan hulp en brandstoffen, stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoringen, overheidsingrijpen, transportproblemen, abnormale 

weersomstandigheden, ziekte en dergelijke gevallen, onverschillig of een en ander plaatsvindt in toeleverende bedrijven of transportondernemingen 

of in ARNICON B.V. 

c. zodanige wijzigingen in de omstandigheden dat (verdere) nakoming van verplichtingen zo bezwaarlijk wordt, dat deze redelijkerwijze niet van 

ARNICON B.V. kan worden verlangd, 

 

heeft ARNICON B.V. het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoeringen der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

voor ontbonden te verklaren, zonder dat ARNICON B.V. tot enige vergoeding van schaden, door opdrachtgever of door derden geleden, gehouden zal zijn. 

De werkzaamheden, verkopen en leveringen en/of dienstverleningen door ARNICON B.V. gedaan of verricht tot aan de opschorting of ontbonden-verklaring, 

moeten door de opdrachtgever aan ARNICON B.V. worden vergoed. 

 

Artikel 5 - Opleveringstermijn 

 

1. De door ARNICON B.V. opgegeven opleveringstermijnen berusten steeds op een schatting, omdat in verband met de aard van de werkzaamheden 

opleveringstermijnen nimmer tevoren exact zijn vast te stellen.  

 Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging in de uitvoering optreedt, ook al is de oorzaak hiervan gelegen bij personeel en/of 

toeleveranciers van ARNICON B.V., dan zal de opleveringstermijn met zoveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft bedragen. 

De opgegeven opleveringstermijn geldt dan ook als indicatie en niet als fatale termijn. 

2. Overschrijding van de opleveringstermijnen, anders dan in gevallen van opzet of grove schuld van ARNICON B.V., geeft de opdrachtgever nimmer 

het recht om schadevergoeding van ARNICON B.V. te vorderen of een korting op aan ARNICON B.V. toekomende bedragen toe te passen. 

3. Schaden aan derden toegebracht tengevolge van overschrijding van opleveringstermijnen zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 6 - Geschillen 

 

1. Zowel ARNICON B.V. als de opdrachtgever zijn bevoegd om alle geschillen en vorderingen, welke naar aanleiding van een overeenkomst tussen 

ARNICON B.V. en de opdrachtgever, of naar aanleiding van een overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is, mochten ontstaan, hetzij te 

onderwerpen aan het oordeel van de gewone bevoegde rechter, hetzij te onderwerpen aan het oordeel van een scheidsgerecht te benoemen 

overeenkomstig het Reglement van de Commissie Geschillen, vastgesteld door het Hoofdbestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, zoals 

dat ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zal zijn gedeponeerd op de dag waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt, 

welk scheidsgerecht uitspraak zal doen met inachtneming van de statuten en reglementen van die Raad. 


