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 ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1. Algemeen 
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Westebring 
Asbestinventarisatie & Advies, gevestigd te Hooghalen, gedane aanbiedingen en op alle 
overeenkomsten die door Westebring Asbestinventarisatie & Advies binnen het kader 
van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Westebring 
Asbestinventarisatie & Advies aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
door het enkele feit van haar opdracht. 
b. Eventueel door de opdrachtgever, en door opdrachtgever ingeschakelde derde, 
gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
c. Bedingen waarbij van deze voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, 
voor zover zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. Aan eventueel tussen 
partijen overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de 
opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. 
d. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de 
geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 
e. Deze algemene voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of 
ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst. 
Artikel 2. Aanbiedingen en offertes 
a. Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Westebring Asbestinventarisatie & Advies 
zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. 
b. De door Westebring Asbestinventarisatie & Advies gemaakte offertes zijn vrijblijvend; 
zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Westebring Asbestinventarisatie 
& Advies is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding 
hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij 
anders aangegeven. 
c. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
Artikel 3. Opdracht 
a. In deze algemene voorwaarden worden onder opdracht verstaan de overeenkomst 
waarbij Westebring Asbestinventarisatie & Advies zich jegens de opdrachtgever 
verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten, dan wel het door 
deze opgedragen werk tot stand te brengen.
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Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 
a. Westebring Asbestinventarisatie & Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en 
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en 
ander op grond van de op het moment bekende stand der wetenschap. 
b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 
Westebring Asbestinventarisatie & Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten 
verrichten door derden. 
c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Westebring 
Asbestinventarisatie & Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor 
het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Westebring Asbestinventarisatie & Advies 
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan Westebring Asbestinventarisatie & Advies zijn 
verstrekt, heeft Westebring Asbestinventarisatie & Advies het recht de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging 
voortvloeiende extra kosten volgens Westebring Asbestinventarisatie & Advies 
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
d. Opdrachtgever is jegens Westebring Asbestinventarisatie & Advies aansprakelijk voor 
alle schade ten gevolge van onjuiste, onduidelijke en/of onvoldoende opgave van 
de aard, samenstelling en dergelijke van stoffen waarop de opdracht betrekking 
heeft. 
Artikel 5. Uitsluiting en aansprakelijkheid 
a. Het verstrekken van advies, diensten of informatie houdt niet in dat Westebring 
Asbestinventarisatie & Advies of iemand van haar personeel of onderaannemers de 
nauwkeurigheid van geleverde informatie, beoordeling, schouwing of advies kan 
waarborgen. 
b. Tenzij anders is gemeld zal noch Westebring Asbestinventarisatie & Advies noch een 
van haar personeelsleden of onderaannemers aansprakelijk zijn voor enig verlies, 
schade of onkosten, op welke wijze dan ook veroorzaakt door iemand, te wijten 
aan een daad of verzuim of vergissing van welke aard dan ook of op welke wijze 
ook veroorzaakt door Westebring Asbestinventarisatie & Advies, haar personeel of 
haar onderaannemers, te wijten aan enige onnauwkeurigheid van welke aard ook, 
en op welke manier veroorzaakt, in informatie, beoordeling, schouwing of advies 
aangeleverd door of namens Westebring Asbestinventarisatie & Advies.
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Desalniettemin, wanneer enig persoon die partij is in deze overeenkomst als 
gevolg waarvan Westebring Asbestinventarisatie & Advies diensten verleent, gebruik 
maakt van de diensten van Westebring Asbestinventarisatie & Advies of vertrouwt op 
de informatie, beoordeling, schouwing, of advies gegeven door of namens 
Westebring Asbestinventarisatie & Advies en verlies, schade of onkosten lijdt waarvan 
kan worden bewezen dat ze te wijten zijn aan een daad van nalatigheid, verzuim, 
of een vergissing door Westebring Asbestinventarisatie & Advies haar personeelsleden 
of haar onderaannemers of te wijten aan de nalatige onnauwkeurigheid in de 
informatie, beoordeling, schouwing, of advies gegeven door of namens 
Westebring Asbestinventarisatie & Advies, dan zal Westebring Asbestinventarisatie & Advies 
schadeloosstelling betalen aan die persoon voor bewezen verliezen, tot, maar 
niet hoger dan het bedrag van het tarief dat Westebring Asbestinventarisatie & Advies 
voor die betreffende dienst, informatie of dienst rekent. 
c. Gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart 
Westebring Asbestinventarisatie & Advies tegen aanspraken van derden ter zake. 
Artikel 6. Vertrouwelijke informatie 
a. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, 
teneinde van de andere partij ontvangen gegevens van vertrouwelijke aard geheim 
te houden, waarvan kennisgenomen wordt bij werkzaamheden ter uitvoering van 
de gesloten overeenkomst. 
b. Westebring Asbestinventarisatie & Advies is bevoegd algemene informatie met 
betrekking tot haar werkzaamheden naar buiten te brengen. 
Artikel 7. Intellectuele eigendom 
a. Westebring Asbestinventarisatie & Advies behoudt zich de recht en bevoegdheden voor 
die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
b. Alle door Westebring Asbestinventarisatie & Advies verstrekte stukken, zoals 
rapporten, handboeken, adviezen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te 
worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder 
voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar 
gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht. 
c. Westebring Asbestinventarisatie & Advies behoudt tevens het recht de door de 
uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te 
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt 
gebracht.
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Artikel 8. Beëindiging van de opdracht 
a. De overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd, indien één van beide partijen 
van mening is dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de 
offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere 
opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van één maand worden 
aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden. 
Hiertoe zal uiteraard pas worden overgegaan, wanneer is gebleken dat de 
geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. De voortijdige 
beëindiging zal schriftelijk door beide partijen dienen te worden bevestigd. 
b. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zullen de tot dan toe verrichte 
werkzaamheden en reeds geplande activiteiten/afspraken, normaal worden 
vergoed door de opdrachtgever. De opdrachtgever noch Westebring Asbestinventarisatie & 
Advies kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook 
claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst. 
c. Ingeval opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling 
aanvraagt, heeft Westebring Asbestinventarisatie & Advies het recht de overeenkomst 
zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. 
Artikel 9. Betaling 
a. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders 
is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum. 
b. Westebring Asbestinventarisatie & Advies is, ongeacht de overeengekomen 
betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de 
betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze 
zekerheid niet kan worden gegeven. 
c. Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag 
een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. 
Delen van maanden worden voor de bepaling van de wettelijke rente in 
aanmerking genomen als volle maanden. 
d. De eigendom der goederen en rechten blijft aan Westebring Asbestinventarisatie & Advies 
en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag 
waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen 
ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande 
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leveringen, zal hebben voldaan. 
e. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling 
worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen. 
f. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot 
de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde 
bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ten last van de opdrachtgever 
komen alle kosten welke Westebring Asbestinventarisatie & Advies maakt in geval van 
wanprestatie van opdrachtgever. De incassokosten bedragen minimaal 10 % van 
het openstaande bedrag. 
Artikel 10. Geschillenbeslechting 
a. De rechter in de vestigingsplaats van Westebring Asbestinventarisatie & Advies is bij 
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter 
bevoegd is. Niettemin heeft de gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan 
de volgens de wet bevoegde rechter. 
Artikel 11. Toepasselijk recht 
a. Op elke overeenkomst tussen Westebring Asbestinventarisatie & Advies en 
opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 
Artikel 12. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 
a. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van 
het tot stand komen van de overeenkomst. Bij ieder offerte wordt laatste versie van 
deze algemene voorwaarde meegestuurd. Te allen tijde is een exemplaar van deze 
voorwaarde op te vragen bij Westebring Asbestinventarisatie & Advies. 


