ALGEMENE VOORWAARDEN NCII B.V.

Diensten:

door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, waaronder technische keuringen
op het gebied van de brandbeveiliging;
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten;
Opdrachtnemer: NCII B.V;

Artikel 1. Definities
1.1 Aanbieding: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte en/of
prijsopgave met betrekking tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
1.2 Meerwerk: al hetgeen door opdrachtnemer tijdens of na de uitvoering van de
Overeenkomst boven het uitdrukkelijk overeengekomen wordt verricht;
1.3 Opdrachtgever: iedere (rechts-) persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst
heeft gesloten;
1.4 Opdrachtnemer: Het Nederlands Certificerings- & Inspectie Instituut B. V. (hierna te
noemen NCII B.V.);
1 .5 Overeenkomst: iedere overeenkomst die met betrekking tot werkzaamheden door
Opdrachtnemer voor Opdrachtgever tot stand is gekomen; offerte is tevens overeenkomst
1.6 Resultaten: de uitkomsten van de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze Algemene
Voorwaarden van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en alle overige
rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel
bedingen afwijkend van deze Algemene Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer slechts
bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij vooraf
schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.4 Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze
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Algemene Voorwaarden op latere door Opdrachtnemer uitgebrachte Aanbiedingen, op
latere door Opdrachtnemer met Opdrachtgever te sluiten en gesloten Overeenkomsten
alsmede op alle overige latere rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 3. Offerte
3.1 Tenzij anders overeengekomen hebben de offertes een geldigheidsduur van één maand.
3.2 Een opdracht komt tot stand op het moment dat de schriftelijke aanvaarding van
Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte door Opdrachtnemer
wordt ontvangen. Dit kan een handtekening op de offerte zijn of een anderszins vastgesteld
akkoord. Indien op andere wijze een opdracht wordt verstrekt komt deze tot stand op het
moment dat de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Opdrachtnemer wordt
verzonden, of nadat Opdrachtnemer met de feitelijke uitvoering van de opdracht is
aangevangen. De offerte kan tevens de Overeenkomst zijn.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer is tot niet meer gehouden dan de Overeenkomst, die moet worden
gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer
staat geen commerciële, financiële of andere druk toe die de onpartijdigheid in het gedrang
brengt.
4.2 NCII B.V. ontvangt voor elke inspectie een aparte opdracht op basis van een op maat
gemaakte offerte. Dat mag conform onder artikel 3 vastgestelde methodiek zijn.
4.3 Door Opdrachtnemer genoemde termijnen, waaronder de termijnen voor het uitvoeren
van de Overeenkomst, zijn indicatief en nimmer te beschouwen als finale termijnen.
4.4 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat de Overeenkomst wordt
gewijzigd, aangevuld en/of uitgebreid, zal over de consequenties voor onder andere prijs,
kwaliteit en tijdstip van voltooiing opnieuw worden overlegd. Wijzigingen, aanvullingen
en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen
partijen zijn overeengekomen of indien de Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt
uitgevoerd conform de wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen.
4.5 Opdrachtnemer is in beginsel verplicht Meerwerk uit te voeren zolang de opdrachtgever
niet een schriftelijke opdracht tot het verrichten van het Meerwerk heeft gegeven en zolang
niet de door Opdrachtnemer verlangde betaling of zekerheidsstelling is gegeven. Meerwerk
zal door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd, tegen prijzen, die zijn gebaseerd op de dan
bij Opdrachtnemer voor dergelijke werkzaamheden geldende tarieven.
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4.6 Door Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de Overeenkomst of voorafgaande aan het
aangaan van de Overeenkomst ter beschikking gestelde of door Opdrachtnemer
goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, locaties, instructies,
keuringsvoorschriften en dergelijke, ongeacht de vorm, maken deel uit van de
Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Uiteraard zullen deze
aangeleverde materialen onder geheimhouding worden behandeld. Indien deze onverhoopt
niet voorafgaand zijn ingeleverd kan dat een gevolg hebben voor a) het resultaat van de
inspectie en b) voor de aangeboden inspectietijd op de offerte.
4.7 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer
worden verstrekt. Uiteraard zal Opdrachtnemer deze onder geheimhouding hanteren.
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht, niet met uitvoering van de
Overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan
Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.8 Opdrachtgever draagt zorg voor het kosteloos beschikbaar stellen van faciliteiten zoals
hulppersoneel, hulpwerktuigen en materiaal aan Opdrachtnemer, zodanig dat
Opdrachtnemer de te verrichten werkzaamheden op het terrein van en/of aan installaties
van Opdrachtgever op een veilige manier kan uitvoeren en zal Opdrachtnemer wijzen op
mogelijk gevaarlijke omstandigheden.
4.9 Indien hulppersoneel, hulpwerktuigen en materiaal niet aan de gangbare
veiligheidsvoorschriften voldoen, houdt Opdrachtnemer zich het recht voor om de uitvoering
van haar werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren. Opdrachtgever is in dat
geval gehouden om aan Opdrachtnemer te vergoeden alle daaruit voor Opdrachtnemer
voortvloeiende kosten (waaronder in ieder geval begrepen reiskosten en reistijd) en schade.
4.10 Bij verblijf in gebouwen of op terreinen van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zich
houden aan de daar geldende (huis)regels en aanwijzingen door of namens Opdrachtgever.
Bij verblijf in gebouwen of op terreinen van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zich houden
aan de daar geldende (huis)regels en aanwijzingen door of namens Opdrachtnemer.
4.11 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan
Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.12 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op onderzoek aan monsters geldt dat
Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de selectie, representativiteit, aanduidingen van
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codes, merk en productnamen en voor de terbeschikkingstelling aan Opdrachtnemer van de
te onderzoeken monsters.
4.13 Indien dit in het kader van een juiste of tijdige uitvoering van de opdracht naar het
oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van
de opdracht te doen geschieden door derden. Ten behoeve van deze derden, hun organen
en personeel gelden alle bepalingen betreffende uitsluiting of beperking van de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en betreffende de vrijwaring door Opdrachtgever
tegen aanspraken van derden.
4.14 Door Opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen in de uitvoering van de
overeenkomst zullen direct schriftelijk en met een duidelijke omschrijving worden
medegedeeld aan Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is om
deze melding niet in behandeling te nemen. Opdrachtgever kan in ieder geval geen
aanspraken meer geldend maken indien de kennisgeving aan Opdrachtnemer later
plaatsvindt dan vijf werkdagen na het moment waarop Opdrachtgever de tekortkoming
redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Indien de melding door Opdrachtnemer gegrond
wordt geacht en de kennisgeving binnen de gestelde termijn is gedaan, heeft
Opdrachtnemer, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij de
tekortkoming in haar dienstverlening te herstellen, hetzij voor de verleende diensten een
creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde.
4.15 Personeel van of namens de accreditatieinstelling RVA, welke activiteiten van de
accreditatieinstelling wil waarnemen, heeft toegang tot de locatie(s) waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd, of zijn uitgevoerd.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
steeds exclusief BTW, inclusief reiskosten, exclusief evt. verblijfkosten, wachturen/
vertragingsuren welke buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer zijn ontstaan, niet
inbegrepen kosten, waaronder kosten ter zake van door derden verrichte werkzaamheden of
leveringen.
5.2 De tarieven kunnen eenmaal per kalenderjaar worden aangepast aan wijzigingen in de
overige kosten.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade indien en voor
zover dit in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
6.2 Mocht aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, met inachtneming van de navolgende
artikelen, komen vast te staan, dan is deze beperkt tot tweemaal het ingevolge de
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Overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid
beperkt tot tweemaal het over de laatste zes maanden verschuldigde bedrag. De
aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan € 250.000,00.
6.3 Mocht aansprakelijkheid van Opdrachtnemer komen vast te staan dan is Opdrachtnemer
uitsluitend gehouden tot vergoeding van de directe schade. Tot de directe schade behoort in
geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving,
waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten
zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
6.4 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor het werk voor zover dat door
Opdrachtnemer zelf of onder zijn verantwoordelijkheid is verricht en Opdrachtnemer staat
met name niet in voor van derden ontvangen gegevens indien niet uitdrukkelijk is vermeld
dat deze gegevens door Opdrachtnemer zijn onderzocht en juist zijn bevonden. Indien echter
Opdrachtgever, of een derde die optreedt als leverancier van Opdrachtgever, van
Opdrachtnemer afkomstige adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen,
bestekken enz., al dan niet na eigen onderzoek als deugdelijk accepteert, is Opdrachtnemer
niet meer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de toepassing van deze
adviezen, ontwerpen enz.
6.5 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt na verloop van twee jaren, te rekenen
vanaf de dag van beëindiging van de Overeenkomst of een gedeelte van de Overeenkomst
tenzij Opdrachtgever binnen deze termijnen een rechtsvordering tegen Opdrachtnemer
heeft ingesteld.
6.6 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ter zake van schade, bij of als rechtstreeks gevolg van
de uitvoering van de opdracht ontstaan, vrijwaren tegenover aanspraken van derden, ten
aanzien van wie Opdrachtnemer zich niet op deze voorwaarden kan beroepen. Onder
derden wordt in dit verband ook verstaan personeel in dienst van Opdrachtgever en andere
personen, waarvan Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik
maakt. Opdrachtgever is tot de in dit lid genoemde vrijwaringsplicht slechts gehouden indien
Opdrachtnemer zich ook jegens Opdrachtgever op uitsluiting of vermindering van
aansprakelijkheid kan beroepen.
6.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en schadevorderingen
van derden, ter zake van adviezen, rapporten, ontwerpen, tekeningen enz. afkomstig van
Opdrachtnemer, wanneer deze door Opdrachtgever al dan niet met toestemming van
Opdrachtnemer aan die derden ter beschikking zijn gesteld.
6.8 Voor schade bij Opdrachtnemer door verontreiniging in het aangeleverde materiaal of
door ondeugdelijke verpakking van aan te leveren materialen alsmede de hierdoor ontstane
gevolgschade is de Opdrachtgever volledige aansprakelijk.
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6.9 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor inbreuk op rechten van
derden of wettelijke voorschriften geldend buiten Nederland, tenzij die rechten en
voorschriften door Opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan
Opdrachtnemer zijn kenbaar gemaakt.
6.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
en/of niet tijdig verstrekte gegevens.
6.11 Schade als genoemd in lid 1 van dit artikel dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan Opdrachtnemer te zijn gemeld. Schade die
niet binnen die termijn schriftelijk ter kennis van Opdrachtnemer is gebracht, komt niet voor
vergoeding in aanmerking, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij de schade niet eerder heeft
kunnen melden.
6.12 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer gelden niet in geval de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld
(in de zin van bewuste roekeloosheid) van Opdrachtnemer of haar bedrijfsleiding
Artikel 7. Geheimhouding
7.1 Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en daarmee
samenhangende kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie
van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Het hier bepaalde is tevens van toepassing
op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de Overeenkomst.
7.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatie verschaffende partij is
medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Als opdrachtnemer
informatie publiekelijk bekend maakt zal opdrachtgever op de hoogte gebracht worden.
7.3 Opdrachtnemer zal Resultaten verkregen door uitvoering van de Overeenkomst niet ter
beschikking stellen aan derden.
7.4 De verplichtingen tot geheimhouding, bedoeld in artikel 7, lid 2, 3 en 6, gelden niet voor
gegevens, respectievelijk Resultaten die: a. een algemeen karakter hebben, dat wil zeggen
die niet specifiek op de eigenbedrijfsvoering en/of werkzaamheden van Opdrachtgever
betrekking hebben; b. reeds in het bezit van Opdrachtnemer waren; c. algemeen bekend zijn
dan wel algemeen bekend worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar
handelen of nalaten van Opdrachtnemer; d. op rechtmatige wijze door Opdrachtnemer zijn
verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek van Opdrachtnemer, zonder dat
daarbij op enigerlei wijze gebruik is gemaakt van gegevens of resultaten, die niet
toegankelijk zijn voor derden; e. in overleg met Opdrachtgever als niet vertrouwelijk zijn of
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worden aangemerkt; f. krachtens de wet of een daarop gebaseerde regeling openbaar
gemaakt moeten worden; g. publiekelijk verkrijgbaar is.
7.5 De verplichting tot geheimhouding bedoeld in de leden 3 en 6 van dit artikel geldt niet:
Algemene voorwaarden van NCII B.V. voor het uitvoeren van opdrachten: a. indien en voor
zover als gevolg van bekendmaking door Opdrachtgever aan derden, Opdrachtnemer het
nodig oordeelt om toelichting tegenover derden te geven; b. indien geheimhouding in strijd
is met voorschriften bij of krachtens wet; c. indien inzage wordt gevraagd ten behoeve van
interne en externe audits voor het verlenen of verlengen van accreditaties van laboratorium,
inspectie activiteiten en of van product- en managementsysteem-certificatieschema’s; d.
indien gevaar voor mensen of zaken dreigt. Zo mogelijk wordt over het voorgaande
voorafgaand overleg met Opdrachtgever gepleegd.
7.6 Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de naam van Opdrachtgever en het
feit dat het onderzoek is verricht geheimhouden.
7.7 Bij toepassing van artikel 7.5, sub c bedingt Opdrachtnemer ten aanzien van de
inspecteurs geheimhouding van de ter inzage verstrekte gegevens.
7.8. Bij toepassing van het bepaalde in artikel 4 lid 13 mogen derden die bij de uitvoering van
de Overeenkomst betrokken worden, in kennis worden gesteld van gegevens waarvoor
geheimhouding geldt. Opdrachtnemer bedingt ten aanzien van die derden geheimhouding
van de verstrekte gegevens.
7.9 Opdrachtgever zal bedrijfsinformatie van Opdrachtnemer geheimhouden, waarvan de
vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door Opdrachtgever onderkend behoort
te worden. Opdrachtgever verplicht ook de door hem ingeschakelde personeelsleden of
derden tot geheimhouding.
Artikel 8. Resultaten
8.1 Opdrachtgever heeft in het kader van de bedrijfsuitoefening van de eigen onderneming
een volledig en vrij recht op gebruik van de Resultaten, zoals door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever verschaft.
8.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt met dien verstande dat aan Opdrachtnemer te
allen tijde de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Resultaten toekomen,
behoudens rechten van derden en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.
8.3 Opdrachtnemer heeft het recht de Resultaten van de Overeenkomst kosteloos voor haar
bedrijfsvoering of ten behoeve van derden te gebruiken of te doen gebruiken, waarbij het
bepaalde in artikel 7 inzake geheimhouding in acht zal worden genomen.
8.4 Opdrachtnemer heeft het recht kosteloos voor haar bedrijfsvoering of ten behoeve van
derden te (laten) gebruiken de kennis en ervaring door de uitvoering van de Overeenkomst
verkregen, rekenmethodes, programmatuur en experimentele werkwijzen voortgekomen uit
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de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover ontwikkeling daarvan niet direct met het
geven van de Opdracht is beoogd.
8.5 Opdrachtnemer zal zaken, waaronder monsters die in verband met de Overeenkomst
aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld of restanten daarvan, bewaren gedurende
twee weken na de datum waarop alle Resultaten aan Opdrachtgever zijn medegedeeld,
tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is dan wel bij het verlenen van de Opdracht anders is
overeengekomen. Hieraan verbonden kosten worden geacht bij het in de Aanbieding
vermelde bedrag inbegrepen te zijn. Indien niet binnen deze periode door Opdrachtgever
een regeling is getroffen tot terugzending van bedoelde zaken staat het Opdrachtnemer vrij
de zaken te vernietigen of kan Opdrachtnemer naar eigen goeddunken andere maatregelen
met betrekking tot bedoelde zaken treffen. Kosten gemoeid met langere bewaring dan
voorgaand beschreven zijn voor rekening van Opdrachtgever

Artikel 9. Eigendom, Openbaarmaking en gebruik van stukken
9.1 Rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, en dergelijke die zijn
gebruikt in de Aanbieding en/of voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of in het advies
of Resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer.
9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer heeft
Opdrachtgever niet het recht stukken van Opdrachtnemer, zoals rapporten, adviezen,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, en dergelijke a. openbaar te maken dan wel ter
inzage te geven aan derden; b. te (doen) gebruiken voor het instellen van claims, het voeren
van gerechtelijke procedures, dan wel ten behoeve van werving; c. de naam van
Opdrachtnemer in enigerlei verbinding te gebruiken bij het openbaar maken van een deel of
gedeelten van een door Opdrachtnemer uitgebracht stuk dan wel voor de sub b. genoemde
doelen.

Artikel 10. Betaling, eigendomsvoorbehoud, incassokosten
10.1 Betaling dient te geschieden in euro zonder aftrek of verrekening binnen 30 dagen na
de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele reclames tegen de
factuur, die eveneens binnen genoemde termijn dienen te worden ingediend, schorten de
betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Opdrachtgever van
rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim.
Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 2%.
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13.3 Opdrachtgever is in geval van verzuim voorts gehouden om alle buitengerechtelijke
kosten die verbonden zijn aan de invordering aan Opdrachtnemer te vergoeden. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het niet betaalde gedeelte
van de factuurbedragen (inclusief BTW) met een minimum van € 75,00.
10.4 Indien Opdrachtnemer de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of
bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden
de met de procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te
vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en
procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde
honorarium en het vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op
grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven
gaan.
10.5 Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande
facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct
opeisbaar.
10.6 Opdrachtnemer kan te allen tijde tussentijdse facturen zenden en/of vooruitbetalingen
verlangen en/of te verlangen dat Opdrachtgever een, ter beoordeling van Opdrachtnemer ,
deugdelijke zekerheid stelt.
10.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.
10.8 Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Opdrachtnemer te
allen tijde bindend.
Artikel 11. Einde Overeenkomst
11.1 Als datum van het beëindigen van de Overeenkomst geldt de dagtekening van de
eindfactuur van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. 11.2 Bij het ontbreken van
een factuur stelt Opdrachtnemer de datum vast waarop de Overeenkomst redelijkerwijs
geacht kan worden beëindigd te zijn.
Artikel 12. Beëindiging, onderbreking of verlenging van de opdracht
12.1 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit
het door Opdrachtgever opzeggen, annuleren of onderbreken van een Overeenkomst,
onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot het nemen van gerechtelijke maatregelen.
12.2 Bij annuleren van de opdracht brengt opdrachtnemer annuleringskosten in rekening bij
Opdrachtgever, indien de annulering: a. minder dan twee weken doch meer dan één week
voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt: 60 procent van de
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Opdrachtsom; b. indien de ontbinding minder dan een week voor de aanvang van de
uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt: 90 procent van de Opdrachtsom.
12.3 Opdrachtnemer heeft in ieder geval het recht om, indien een onderbreking door
Opdrachtgever langer duurt dan zes maanden, de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige
schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn. Als begindatum van een
onderbreking geldt de dagtekening van de brief van Opdrachtgever of Opdrachtnemer
waarin van de onderbreking melding wordt gemaakt of, bij gebreke daarvan, de dagtekening
van het schrijven waaruit de onderbreking blijkt.
12.4 Bij vertraging of verlenging van met de Overeenkomst gemoeide werkzaamheden
kunnen door Opdrachtnemer extra kosten in rekening worden gebracht indien de vertraging
of verlenging niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen.
Artikel 13. Ontbinding
13.1 Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen wordt Opdrachtgever indien hij niet,
niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de
Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, surseance van
betaling, liquidatie of indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld, geacht van
rechtswege in verzuim te zijn. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht, zonder enige
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst
met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomstgeheel of ten dele te
ontbinden, ter keuze van Opdrachtnemer, zonder dat Opdrachtnemer tot enige
schadevergoeding gehouden is doch onverminderd haar recht op vergoeding van de schade
die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is
elke vordering die Opdrachtnemer ten laste van Opdrachtgever heeft dadelijk en ineens
opeisbaar.
Artikel 14. Klachten
Klachten dient u schriftelijk, per mail of via een klachtenformulier in te dienen om in
behandeling te kunnen worden genomen met vermelding van de plaats, naam van de object
en de datum, de naam van de inspecteur, de reden van de klacht en uw voorstel om tot een
oplossing te komen. Binnen maximaal veertien werkdagen na binnenkomst van een klacht
zal de directie van NCII B.V. de klacht in behandeling nemen.

Artikel 15 Geschillen, toepasselijk recht
15.1 College van Beroep, Geschillen kunnen worden behandelt door Nederlandse Arbitrage
Instituut.
15.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal
elk geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beslecht door de Rechtbank.
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Opdrachtnemer blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of
het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
15.3 Op elke met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing,
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