Artikel 1. Algemene voorwaarden
Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd op basis van de regels RVOI-2001, die indien ze niet in
uw bezit mochten zijn door ons opgestuurd zullen worden.

Artikel 2. Specifieke voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten aangegaan door GEO MATRIX.
b. Onder “voorwaarden” wordt hieronder verstaan zowel de algemene als de specifieke voorwaarden van
GEO MATRIX.
c. Door aanvaarding van de offerte van GEO MATRIX of, in geval van regiewerk, het geven van een opdracht aan
GEO MATRIX, accepteert de opdrachtgever de voorwaarden.
d. Afwijkingen van de voorwaarden zijn pas geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen met GEO MATRIX.
e. GEO MATRIX aanvaardt alleen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever indien
dat schriftelijk is overeengekomen.
f. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid
van de voorwaarden van GEO MATRIX onverlet.
g. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever vinden uitsluitend toepassing op die opdracht waarbij specifiek
(schriftelijk) is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing zijn.

Artikel 3. Offertes
Offertes gelden uitsluitend gedurende de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan is de
geldigheidsduur t/m 30 dagen na dagtekening van de offerte.

Artikel 4. Verplichtingen GEO MATRIX
GEO MATRIX verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren
en zal zich bij de uitvoering te allen tijde conformeren aan de (veiligheids)regels die op het betreffende
project gelden.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
a. GEO MATRIX op tijd kan beschikken over de voor (de opzet van) het werk benodigde gegevens, een en ander
op aanwijzing van GEO MATRIX.
b. GEO MATRIX op de afgesproken tijdstippen vrije toegang heeft tot het project en de ruimte en daarnaast de
mogelijkheden en (eventuele) middelen geboden wordt om de overeengekomen werkzaamheden uit
te voeren.
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Artikel 6. Prijzen
De door GEO MATRIX in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment
kostenbepalende factoren.

Artikel 7. Meerwerk
a. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen
geheel ten laste van de opdrachtgever.
b. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren.
c. Eventuele bijkomende werkzaamheden als gevolg van wijzigingen en aanpassingen van de oorspronkelijke
opdracht, die niet op basis van gewerkte uren kunnen worden afgerekend, worden tegen het
revisie-uurtarief ten laste van de opdrachtgever gebracht.

Artikel 8. Opschorting en intrekking
a. Indien de opdrachtgever de uitvoering van het project/opdracht opschort dan wel geheel intrekt op grond van
een niet aan GEO MATRIX toe te rekenen oorzaak, heeft GEO MATRIX recht op een schadevergoeding
te betalen door opdrachtgever van maximaal 1/3 van de door GEO MATRIX gederfde inkomsten.
b. Een partij die verplicht is het eerst te presteren, is bevoegd de prestatie op te schorten als gegronde vrees
bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig na zal komen.

Artikel 9. Klaagtermijn en garantie
a. GEO MATRIX verplicht zich om op de afgesproken tijdstippen goed en deugdelijk werk af te leveren dat
voldoet aan de wettelijke eisen en de specificaties van de overeenkomst.
b. De opdrachtgever is verplicht de door GEO MATRIX verrichte werkzaamheden grondig te inspecteren.
c. Gebreken die bij de inspectie zijn opgemerkt dienen direct schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld
aan GEO MATRIX.
d. GEO MATRIX is verplicht de gebreken kosteloos te herstellen, indien en voor zover die gebreken voortvloeien
uit onzorgvuldig of anderszins verwijtbaar handelen van de zijde van GEO MATRIX.
e. GEO MATRIX is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig, foutief of
onvolledig aan GEO MATRIX verstrekken van informatie, welke voor de uitvoering van de
werkzaamheden van essentieel belang is.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
a. GEO MATRIX aanvaardt aansprakelijkheid voor schade, niet voortvloeiend uit gebreken bij de uitvoering van
haar werkzaamheden, die door haar toedoen is veroorzaakt aan personen of goederen op de bouwplaats,
tot de maximumbedragen die in de door haar ter zake afgesloten verzekering worden vermeld.
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b. GEO MATRIX aanvaardt aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden bedrijfs- en/of gevolgschade,
voortvloeiend uit gebreken bij de uitvoering van haar werkzaamheden, tot het maximum bedrag dat op
grond van de door GEO MATRIX afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt.

Artikel 11. Betaling
a. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na verzending van de factuur.
b. Indien de opdrachtgever, ook na herhaalde aanmaning in gebreke blijft is GEO MATRIX gerechtigd alle door
de niet-betaling veroorzaakte kosten, onverminderd de voldoening door de opdrachtgever van de
hoofdsom en (verschuldigde wettelijke) rente om, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, te vorderen,
waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en
incassobureau.

Artikel 12. Ontbinding
Blijft een van de partijen in gebreke nadat deze door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij
door laatstgenoemde een redelijke termijn voor nakoming van de op eerstgenoemde partij rustende
verplichtingen is gesteld, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien:
•

de wederpartij in staat van faillissement is geraakt;

•

de wederpartij surséance van betaling is verleend;

•

sprake is van liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever/nemer.
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