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1.

Algemene voorwaarden Best M ingenieursbureau.

Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van elke
door Best M uitgebrachte offerte en met haar
tot stand gekomen overeenkomst met
betrekking tot het verrichten van
werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge
overeenstemming tussen Best M en haar
wederpartij schriftelijk is afgeweken.
Indien één of meer artikelen in deze algemene
voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat
dit de toepasselijkheid van de overige
voorwaarden onverlet.

2.

Andere algemene voorwaarden

Op door Best M te verrichten ingenieurs- en
advieswerkzaamheden is de Regeling van de
rechtsverhouding tussen Opdrachtgever –
architect, ingenieur en adviseur DNR 2005 van
toepassing. De opdrachtgever wordt geacht de
DNR 2005 met eventuele bijlagen te kennen.
De DNR 2005 ligt ter inzage op het kantoor
van Best M te Amsterdam. In geval van
tegenstrijdigheden tussen de Best M
voorwaarden en de DNR 2005 prevaleren altijd
de Best M voorwaarden.

3.

Offerte

Een door Best M uitgebrachte offerte kan
gedurende één maand na dagtekening door de
wederpartij worden aanvaard tenzij in de
offerte anders is aangegeven. Een offerte
wordt gedaan op basis van de op dat moment
geldende wet- en regelgeving.

4.

Tarieven

Best M is te allen tijde gemachtigd tarieven te
wijzigen. Tariefsverhogingen zullen aan de
opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld
en worden berekend over de nadien te
verrichten werkzaamheden.
Tariefsverhogingen tot drie maanden na de
opdrachtverstrekking worden niet
doorberekend.

5.

Betalingen

Best M dient haar declaraties in principe per
maand in, tenzij anders overeengekomen. Het
staat Best M vrij om voorschotdeclaraties te
zenden. Betaling van de declaraties

geschiedt binnen 14 dagen tenzij anders is
overeengekomen. Bij overschrijding van deze
termijn is de wederpartij in verzuim en is deze
aan Best M een rente verschuldigd ter grootte
van 2% boven de wettelijke rente over het
bedrag van de openstaande declaratie. Indien
Best M geen betaling heeft ontvangen, is zij
gerechtigd haar vordering uit handen te geven
en is de wederpartij ook de daaruit
voortvloeiende kosten, vermeerderd met de
omzetbelasting, verschuldigd. Betalingen van
de wederpartij worden altijd eerst in mindering
gebracht op de verschuldigde kosten en rente
en vervolgens op de uitstaande hoofdsommen,
waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

6.

Samenwerking met derden

Indien best M, op verzoek van de
opdrachtgever samenwerkt met derden, dan
zal Best M voor het door deze derden verrichte
deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn,
tenzij en voor zover Best M deze
aansprakelijkheid schriftelijk heeft aanvaard.
De opdrachtgever is in deze gevallen
verantwoordelijk voor de door deze derden aan
best M te verstrekken gegevens.

7.

Gegevensverstrekking

De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door
hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig,
actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van
vertraging in het verstrekken van deze
gegevens en in het algemeen stagnatie buiten
de schuld van Best M komen voor rekening
van de opdrachtgever.

8.

Verzending en gebruik van
documenten

Verzending van documenten en andere
gegevensdragers door Best M geschiedt voor
risico van de opdrachtgever. Verzending van
post zal via de gewone post plaatsvinden. De
door Best M vervaardigde documenten mogen
alleen door de opdrachtgever worden gebruikt
voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. De
opdrachtgever dient Best M te vrijwaren voor
alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd
op die documenten. Best M aanvaard geen
aansprakelijkheid voor het gebruik door
anderen dan de opdrachtgever, noch voor
gebruik voor een ander doel.

