ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AEQUATOR G ROEN & R UIMTE BV
Artikel 1:

Algemeen

2. Aequator zal de opdrachtgever zo-

Aequator verstrekte documenten en

Op alle offertes en leveringen van,

veel als mogelijk op de hoogte houden

informatie.

opdrachten aan en overeenkomsten
met – hierna zal uitsluitend van ‘de

van de uitvoering van de opdracht,
waaronder de financiële aspecten

4. Indien de opdracht met zich meebrengt, dat Aequator (de uitvoering

opdracht’ of ‘de overeenkomst’ worden gesproken – Aequator Groen &

daarvan; zij zal hem desgevraagd alle
hierop betrekking hebbende inlichtin-

van) de haar opgedragen werkzaamheden moet afstemmen op die van

Ruimte BV, hierna: ‘Aequator’, zijn
deze Algemene Voorwaarden van

gen geven.
3. Aequator zal de opdrachtgever tij-

andere, door de opdrachtgever ingeschakelde opdrachtnemers, dan zal

toepassing.

dig inlichten over de financiële gevol-

de opdrachtgever na overleg met alle

De wederpartij van Aequator, zijnde
de partij aan wie Aequator een offerte

gen en risico’s, verbonden aan het
stellen van andere of meer eisen, het

betrokkenen vaststellen wie met de
coördinatie van de werkzaamheden

uitbrengt dan wel levering verricht of
met wie Aequator een overeenkomst

uitstellen of wijzigen van beslissingen
en het optreden van omstandigheden,

wordt belast en wat ieders taak in dezen is.

aangaat, wordt hierna als: ‘de opdrachtgever’ aangeduid.
Artikel 2: Inhoud van de opdracht,

waarmee bij het aangaan van de
overeenkomst geen rekening is ge-

Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald zal Aequator de

houden. Aequator is gerechtigd om

met de uitvoering van de hiervoor be-

rangorde
1. De overeenkomst vermeldt uitput-

door haar ter zake die gevolgen en/of
risico’s te maken extra kosten en/of te

doelde coördinatiewerkzaamheden
verband houdende (extra) kosten van

tend de aard en de omvang van de
(advies)werkzaamheden, die door de

lijden schade bij de opdrachtgever in
rekening te brengen.

of te maken door Aequator bij de opdrachtgever in rekening kunnen bren-

opdrachtgever aan Aequator zijn op-

4. De opdracht moet worden uitge-

gen.

gedragen; Aequator kan niet gehouden worden andere werkzaamheden

voerd binnen een in de overeenkomst
vast te leggen redelijke termijn. Tenzij

5. Indien de opdracht met zich meebrengt dat werknemers en/of hulpper-

dan voornoemd te verrichten.
2. In geval van tegenstrijdigheden tus-

door partijen uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, is de in de over-

sonen van Aequator werkzaamheden
op de locatie(s) van de opdrachtgever

sen de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden prevaleert het

eenkomst vast te leggen termijn geen
termijn als bedoeld in artikel 83 onder

dient (dienen) te verrichten, dan zal de
opdrachtgever om niet zorg dragen

bepaalde in de overeenkomst.
Artikel 3: Totstandkoming en wijziging van de opdracht

a. van Boek 6 van het Burgerlijk Wet-

voor toegang tot die locatie(s), vol-

boek (hierna: ‘BW’).
Artikel 5: Algemene verplichtin-

doende goed ingerichte werkplekken,
toegang tot netwerken en/of sys-

gen van de opdrachtgever

1. De opdracht is tot stand gekomen,
indien Aequator het overeengekome-

1. Indien de opdrachtgever wordt ge-

temen, vergunningen en overige faciliteiten benodigd voor de correcte uit-

ne schriftelijk heeft bevestigd, een
schriftelijk aanbod daartoe van Aequa-

vormd door meerdere (natuurlijke dan
wel rechts)personen, dan is ieder van

voering van de opgedragen werkzaamheden.

tor door de opdrachtgever schriftelijk

hen hoofdelijk aansprakelijk voor de

6. Ook zal de opdrachtgever verant-

is aanvaard dan wel indien Aequator
een aanvang maakt met de betreffen-

nakoming van de uit de overeenkomst
jegens Aequator voortvloeiende ver-

woordelijk zijn voor een te allen tijde
veilige werkomgeving voor de werk-

de aangeboden werkzaamheden.
2. Een wijziging in of aanpassing van

plichtingen.
2. De opdrachtgever moet Aequator

nemers en eventuele hulppersonen
van Aequator.

de opdracht komt uitsluitend tot stand,
indien en zodra Aequator de betref-

tijdig alle inlichtingen, gegevens en
documenten verstrekken, die nodig

Indien en zodra de opdrachtgever
weet heeft van feiten en/of omstan-

fende wijziging dan wel aanpassing en

zijn of redelijkerwijze nodig kunnen

digheden, die, in welke mate en/of op

de financiële consequenties daarvan
schriftelijk aan de opdrachtgever heeft

worden geacht om de opdracht naar
behoren te kunnen vervullen en volt-

welke wijze ook, een gevaar voor de
persoon en/of de gezondheid van

bevestigd.
Artikel 4: Algemene verplichtin-

ooien dan wel welke door Aequator
van de opdrachtgever gevraagd wor-

voornoemde werknemers en/of hulppersonen kan vormen, dan zal de op-

gen van Aequator
1. Aequator zal zich inspannen de

den.
3. De opdrachtgever staat in voor de

drachtgever Aequator, alsook de betreffende werknemers en/of hulpper-

opgedragen werkzaamheden goed,

bruikbaarheid, juistheid en volledig-

sonen hiervan onmiddellijk in kennis

zorgvuldig en naar beste kunnen uit te
voeren.

heid van de betreffende door hem aan

stellen. Op eerste verzoek van één
van hen zal de opdrachtgever aan hen

alsdan adequate persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking

d. de kosten samenhangend met dan
wel voortvloeiend uit het door Aequa-

genoemde bankrekeningummer. Indien dat niet het geval is, zal op-

stellen.
7. Indien Aequator van oordeel is dan

tor noodzakelijkerwijs aanvullen dan
wel bewerken van door de opdracht-

drachtgever Aequator hiervan onmiddellijk mededeling doen en zal beta-

wel constateert dat een veilige werkomgeving niet voorhanden of gewaar-

gever verstrekte onvolledige, onbruikbare dan wel onjuiste informatie en/of

ling plaatsvinden overeenkomstig alsdan door Aequator schriftelijk aan op-

borgd is, dan is zij gerechtigd om haar

gegevens;

drachtgever te geven instructies.

werkzaamheden op te schorten tot het
moment, waarop de veiligheid van de

e. de kosten van advertenties, porti,
telecommunicatie, registratie, kadas-

8. De opdrachtgever is gehouden de
in lid 6 bedoelde facturen volledig, dus

werkomgeving hersteld dan wel gewaarborgd is. Kosten in verband met

trale kosten en andere verschotten;
f. bij metingen en proefnemingen, een

zonder daarop enige korting en/of verrekening toe te (kunnen) passen, te

zo een opschorting zijn voor rekening
van de opdrachtgever en kunnen door

vergoeding voor het gebruik van instrumenten die door Aequator ter be-

voldoen.
9. Door Aequator te maken buitenge-

Aequator, indien en voor zover door

schikking worden gesteld;

rechtelijke incassokosten, gemaakt

haar gemaakt, bij de opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
Artikel 6: Advieskosten, betalingen

g. de kosten van elektronische reken-,
teken- of meetapparatuur; en

vanwege het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdracht-

h. de kosten van externe deskundigen.

gever, zijn voor rekening van de opdrachtgever, een en ander met een

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
in de overeenkomst is het in de over-

4. Tenzij in de overeenkomst anders
overeengekomen zijn de advieskosten

eenkomst opgenomen bedrag ter

door de opdrachtgever aan Aequator

minimum van € 250,-- per te incasseren factuur.
Artikel 7: Tussentijdse opzegging

zake aan de uitvoering van de werkzaamheden verbonden advieskosten

verschuldigd naar de mate van het
verrichten van de uit de opdracht

vast. Een en ander onverminderd het
elders in deze Algemene Voorwaar-

voortvloeiende werkzaamheden en/of
het gereedkomen van de verschillen-

1. De opdrachtgever kan de opdracht
tussentijds niet opzeggen, onvermin-

den bepaalde.
2. In de overeenkomst is vastgelegd

de fasen van de opdracht.
5. De door Aequator op basis van de

derd het hierna in lid 2 bepaalde en
onverminderd het recht van de op-

wat in de advieskosten is begrepen. Al

overeenkomst bij de opdrachtgever in

drachtgever om de overeenkomst op

die kosten, welke volgens de overeenkomst daarvan niet (expliciet) on-

rekening te brengen bedragen worden
verhoogd met de daarover verschul-

grond van het bepaalde in artikel 9 te
ontbinden.

derdeel uitmaken of in de overeenkomst niet genoemd zijn, kunnen door

digde omzetbelasting.
6. De opdrachtgever dient op de

2. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is als bedoeld in arti-

Aequator separaat in rekening worden
gebracht bij de opdrachtgever.

werkzaamheden betrekking hebbende
facturen van Aequator uiterlijk binnen

kel 408 lid 3 van Boek 7 van het BW
en de overeenkomst tussentijds op-

3. Onder de voor vergoeding in aan-

14 dagen na factuurdatum te voldoen,

zegt, dan geldt het hierna in artikel 8

merking komende kosten als bedoeld
in het voorgaande lid kunnen in elk

bij gebreke waarvan de opdrachtgever
aan Aequator wettelijke rente han-

lid 2 bepaalde op gelijke wijze.
Artikel 8: Tussentijdse beëindi-

geval worden begrepen (niet limitatief):

delsvorderingen ex artikel 119a van
Boek 6 van het BW verschuldigd zal

a. de ten behoeve of in het kader van
de opdracht gemaakte reis- en ver-

zijn.
7. Opdrachtgever dient alle betalingen

1. Aequator kan de opdracht tussentijds beëindigen, middels opzegging

blijfkosten;

te verrichten op het volgende bankre-

dan wel ontbinding, ingeval van een

b. de kosten samenhangend met het
keuren van materialen, constructies

keningnummer van Aequator: IBAN
NL68 RABO 0143 9168 58, t.n.v.

overmachtsituatie, alsmede in geval
van toerekenbaar tekortkomen in de

en installaties, alsmede de kosten
samenhangend met andere eenvou-

Aequator Groen & Ruimte bv. In verband met mogelijke fraude met factu-

nakoming van de overeenkomst door
de opdrachtgever. Voorts kan Aequa-

dige beproevingen of analyses;
c. de kosten van het vermenigvuldigen

ren is opdrachtgever te allen tijde gehouden om het op facturen van

tor de opdracht tussentijds beëindigen
wegens naar de mening van Aequator

van overeenkomsten, bestekken, te-

Aequator vermelde bankrekening-

gewichtige redenen dan wel onvoor-

keningen, berekeningen, rapporten
e.d.;

nummer te verifiëren en te controleren
of dit overeenkomt met het hiervoor

ziene omstandigheden.

van de opdracht door de
opdrachtgever

ging van de opdracht door
Aequator

2. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst op grond

2. In geval van aansprakelijkheid van
Aequator uit hoofde van de overeen-

5. De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van

van het voorgaande lid zal de opdrachtgever aan Aequator vergoeden

komst geldt dat:
a. Aequator slechts gehouden kan

Aequator te beroepen vervalt indien
de opdrachtgever niet binnen twee

alle tot dan toe door Aequator verrichte werkzaamheden en gemaakte kos-

worden tot vergoeding van de kosten
van de aanpassing van een door haar

weken nadat hij de tekortkoming heeft
ontdekt of redelijkerwijze had moeten

ten, alsmede de kosten en/of schade

opgesteld advies en/of de kosten van

ontdekken, schriftelijk en met reden

voortvloeiend uit door Aequator voor
de vervulling van de opdracht ten tijde

het herstel van de tekortkoming van
Aequator; en

omkleed bij Aequator ter zake heeft
geprotesteerd. De bevoegdheid als

van beëindiging reeds in redelijkheid
aangegane verbintenissen met der-

b. Aequator slechts gehouden kan
worden tot vergoeding van andere

voormeld vervalt in elk geval – en dus
ongeacht of een tekortkoming zich

den. De administratie van Aequator is
in dit verband leidend.

schade dan onder a. bedoeld, indien
en voor zover de tekortkoming te wij-

alsdan geopenbaard heeft – uiterlijk
na één jaar nadat Aequator de laatste

3. Indien tussentijdse beëindiging als

ten is aan opzet, bewuste roekeloos-

werkzaamheden op grond van de be-

voormeld plaatsvindt vanwege toerekenbaar tekortkomen van de op-

heid of grove nalatigheid van Aequator; en

treffende opdracht heeft afgerond.
Artikel 11: Intellectuele eigen-

drachtgever, dan zal de in lid 2 bedoelde vergoeding worden vermeer-

c. aansprakelijkheid van Aequator in
alle gevallen beperkt is tot het totaal-

derd met een bedrag ter grootte van
15% van de op de op het moment van

bedrag van advieskosten dat de opdrachtgever ter zake van de algehele

1. Alle intellectuele eigendomsrech-

beëindiging nog niet uitgevoerde

vervulling van de opdracht krachtens

ten, waaronder begrepen auteursrech-

werkzaamheden betrekking hebbende
advieskosten (ter zake gederfde

de overeenkomst aan Aequator verschuldigd is, een en ander echter in

ten, met betrekking tot door Aequator
in het kader van de uitvoering van de

winst).
Artikel 9:

alle gevallen met een maximum van €
45.000,--; en

haar opgedragen werkzaamheden tot
stand gebrachte rapportages en/of

d. Aequator nimmer aansprakelijk is
voor indirecte en/of gevolgschade,

adviezen en/of andere producten van
geest, behoren aan Aequator toe.

1. Indien één der partijen in staat van

waaronder begrepen, maar niet be-

Datzelfde geldt voor intellectuele ei-

faillissement wordt verklaard dan wel
surséance van betaling wordt ver-

perkt tot gederfde winst en/of omzet;
en

gendomsrechten voortvloeiende uit of
ontwikkeld of gebruikt door Aequator

leend, dan zal de andere partij het
recht hebben om deze overeenkomst

e. Aequator nimmer aansprakelijk is
voor kosten, die door of vanwege de

in het kader van (de uitvoering van) de
opdracht.

te ontbinden.
2. In geval van ontbinding op grond

opdrachtgever gemaakt hadden dienen te worden, indien Aequator niet

2. De opdrachtgever zal de intellectuele eigendomsrechten van Aequator

van het voorgaande lid zal het be-

tekort zou zijn gekomen (‘sowieso-

respecteren en zich onthouden van

paalde in artikel 8 lid 2 hiervoor gelijkelijk van toepassing zijn.
Artikel 10: Aansprakelijkheid

kosten’).
3. De opdrachtgever kan zich niet

elke gedraging, die strijdig is of kan
zijn dan wel afbreuk doet of kan doen

1. Aequator komt in de nakoming van

beroepen op (tekortkomingen in) tussentijdse of concept-rapportages en/of

aan Aequator’s intellectuele eigendomsrechten. Op eerste verzoek van

de overeenkomst eerst tekort, indien
(i) zij de in artikel 4 lid 1 bedoelde in-

–adviezen.
4. De opdrachtgever wordt geacht

Aequator zal de opdrachtgever alle
vereiste medewerking verlenen, ten-

spanningsverplichting niet is nageko-

bekend te zijn met de risico’s, die kle-

einde de betreffende intellectuele ei-

men èn (ii) nadat zij door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is

ven aan het gebruik van email en internet. Aequator is in geen geval aan-

gendomsrechten op naam van Aequator te (doen) stellen dan wel registre-

gesteld om de betreffende tekortkoming binnen een redelijke termijn van

sprakelijk voor enigerlei door de opdrachtgever (gestelde) geleden scha-

ren.
3. In verband met het bepaalde in de

tenminste vier weken te herstellen en
zulk herstel vervolgens niet (tijdig

de ten gevolge van of voortvloeiende
uit het gebruik van email en/of internet

voorgaande leden is het de opdrachtgever niet toegestaan rapportages,

en/of adequaat) heeft plaatsgevon-

door één der partijen in het kader van

adviezen en/of andere door Aequator

den.

de uitvoering van de overeenkomst,
op welke wijze en in welke mate ook.

aan de opdrachtgever verstrekte documenten, geheel dan wel gedeelte-

Ontbinding wegens fail-

lissement en surséance
van betaling

domsrechten, gebruik van
stukken, geheimhouding,
persoonsgegevens

lijk, aan derden te verstrekken dan wel
ter inzage te geven, te verveelvoudi-

(https://www.aequator.nl/wpcon-

gen, reproduceren en/of exploiteren
dan wel op of via enige internetsite of

tent/uploads/2018/10/Privacyreglemen
t-Aequator-Groen-en-Ruimte.pdf) be-

ander medium openbaar te maken,
behoudens dan na voorafgaande

handelen en/of verwerken. Verdergaande verplichtingen dan volgend uit

schriftelijke goedkeuring van Aequa-

voornoemd privacy statement heeft

tor.
4. In aanvulling op het in het voor-

Aequator in dit verband niet, behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk

gaande lid bepaalde zal de opdrachtgever derden geen inzage verstrekken

anders blijkt uit de overeenkomst dan
wel enige ter zake door Aequator met

in en/of mededelingen doen, op welke
wijze en in welke mate ook, aangaan-

de opdrachtgever gesloten verwerkersovereenkomst.
Artikel 12: Toepasselijk recht, Ge-

de de aanpak en/of de werkwijze van
Aequator, alsmede (de inhoud van)
andere documenten en/of informatie

schillen

verstrekt door of vanwege Aequator,
hieronder ook begrepen (de inhoud

Nederland recht van toepassing.
2. Alle geschillen direct dan wel indi-

van) offertes van Aequator en de
overeenkomst.

rect voortvloeiende uit de overeenkomst worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

5. De opdrachtgever vrijwaart Aequator voor eventuele aanspraken van
derden vanwege (een gestelde) inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van die derden ten gevolge
van gebruikmaking door Aequator van
door of vanwege de opdrachtgever
aan Aequator in het kader van de opdracht en/of ten behoeve van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden ter beschikking gestelde
documenten, enig ander schriftelijk of
beeldmateriaal en/of gegevens.
6. Het is Aequator toegestaan de
naam van de opdrachtgever en/of
door Aequator aan de opdrachtgever
verstrekte rapporten te gebruiken in
het kader van promotie en/of acquisitie ten behoeve van haar eigen onderneming(sactiviteiten).
7. Indien en voor zover door of vanwege de opdrachtgever in het kader
van de opdracht persoonsgegevens in
de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming ter beschikking gesteld worden dan wel aan
Aequator ter kennis komen, dan zal
Aequator deze persoonsgegevens
met inachtneming van haar alsdan
vigerende privacy statement als gepubliceerd op haar website

1. Op de overeenkomst is uitsluitend

