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Artikel 1 – algemeen 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met “Rieder Advies” zowel Rieder Advies als Groen Infra Advies aangeduid. Met 

“opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid iedere (rechts)persoon die met Rieder Advies in 

onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door Rieder Advies te leveren zaken en diensten. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rieder Advies uitgebrachte aanbiedingen, verleende 

opdrachten en aangegane overeenkomsten. Rieder Advies wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van eventuele door 

opdrachtgevers gehanteerde voorwaarden van de hand. 

1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden Rieder Advies slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is 

overeengekomen. Een aldus overeengekomen afwijking op deze algemene voorwaarden geldt slechts voor de betreffende 

opdracht of overeenkomst waarvoor deze afwijking is overeengekomen. 

1.4 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen 

onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden alsdan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de 

bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling. 

Artikel 2 – overeenkomst 

2.1 Alle aanbiedingen van Rieder Advies zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien een door Rieder Advies 

uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever binnen 30 dagen schriftelijk geheel en zonder enig voorbehoud of wijziging 

wordt aanvaard. 

2.2 Een door de opdrachtgever aan Rieder Advies verstrekte afwijkende opdracht bindt Rieder Advies pas nadat deze 

opdracht door Rieder Advies aan de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn 

bezwaren tegen de opdrachtbevestiging van Rieder Advies schriftelijk aan Rieder Advies kenbaar heeft gemaakt, wordt deze 

opdrachtbevestiging van Rieder Advies geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. 

2.3 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen 

Rieder Advies en de opdrachtgever zijn overeengekomen. 

Artikel 3 – prijzen en tarieven 

3.1 Alle aanbiedingen uitgebracht door Rieder Advies en de daaruit voortvloeiende overeenkomst zijn (mede) gebaseerd op 

de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, compleetheid en tijdige 

toelevering van deze gegevens. 

3.2 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting. 

3.3 Bij de aanbieding opgegeven prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de op de datum van aanbieding 

geldende kostenbepalende factoren. 

3.4 Het totaalbedrag van de aanbieding is voor beide partijen bindend. Uitzonderingen hierop zijn: 

a) Indien partijen overeenkomen dat op basis van bestede tijd wordt gedeclareerd; 

b) Verrekening van meer- en/of minderwerk; 

c) Verrekening van andere bijbetalingen en inhoudingen, in de gevallen waarin dat bepaaldelijk is voorgeschreven of 

overeengekomen; 

3.5 Indien partijen zijn overeengekomen dat wordt gedeclareerd op basis van bestede tijd, dan gelden de tarieven zoals 

vermeld in de overeenkomst dan wel de tarieven die zijn vermeld in de offerte.  

3.6 Aangeboden en overeengekomen uurtarieven zijn gebaseerd op het verrichten van diensten op reguliere werkdagen 

binnen het tijdvak 8:00 en 17:30. Indien er, op verzoek van opdrachtgever, diensten worden verricht buiten het genoemde 

tijdvak, in weekenden of op algemeen erkende feestdagen, behoud Rieder Advies het recht voor om een afwijkend uurtarief 

in rekening te brengen. 

Artikel 4 – betaling 

4.1 De opdrachtgever dient het gehele door hem verschuldigde bedrag te betalen door middel van storting of overmaking op 

een door Rieder Advies aangewezen bank- of girorekening binnen éénentwintig (21) dagen na factuurdatum. 

4.2 Indien de opdrachtgever enig door hem aan Rieder Advies verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn 

voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever 

is vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, te berekenen per (gedeelte van de) maand over het 

nog openstaande bedrag. 

4.3 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Rieder Advies worden gemaakt om de 

nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever af te dwingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De 

buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van 500 euro, 

zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop 

de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever daarvan op 

de hoogte is gesteld. 

4.4 De opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door 

hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op Rieder Advies, dan 

wel zijn betalingsverplichting op te schorten. 

Artikel 5 – levertijd 

5.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. 

5.2 Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de 

levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld 

aan de zijde van Rieder Advies. 
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5.3 Rieder Advies zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan nakomen binnen de overeengekomen levertijd, aan de 

opdrachtgever mededeling doen, één en ander zo mogelijk onder opgave van de te verwachten periode waarmee de levertijd 

zal worden overschreden. 

Artikel 6 – ingeschakelde derden 
6.1 Indien Rieder Advies op verzoek van de opdrachtgever samenwerkt met één of meer anderen c.q. één of meer anderen 

inschakelt, zal Rieder Advies voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn. 

Artikel 7– aansprakelijkheid 

7.1 Indien Rieder Advies toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, zal Rieder Advies na in gebreke 

te zijn gesteld en te zijn gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en 

Rieder Advies niet dan wel niet tijdig aan deze sommatie heeft voldaan, enkel gehouden zijn de daaruit voortvloeiende 

directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de opdrachtsom c.q. advieskosten. De in de vorige zin omschreven 

bedragen zijn de bedragen exclusief omzetbelasting. De in totaal door Rieder Advies per overeenkomst te vergoeden schade 

bedraagt maximaal € 50.000,-- (zegge: vijftigduizend euro). 

7.2 Tot de directe schade behoren in geen geval bedrijfsschade, productieverlies, omzet en/of winstderving, 

waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de 

overeenkomst van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 

7.3 Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaren na de schriftelijke 

met redenen omklede ingebrekestelling. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet 

ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan vijf jaren vanaf de eerste dag waarop de overeenkomst door voltooiing of 

opzegging is geëindigd. 

Artikel 8 – intellectuele eigendomsrechten 

8.1 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, 

werkwijzen, (model)contracten en andere geestesproducten van Rieder Advies, één en ander in de ruimste zin des woords, al 

dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

Artikel 9 – beëindiging 
9.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de 

overeenkomst voortvloeien, de opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld of dreigt te worden gesteld, surseance 

van betaling is verleend, schuldsanering is uitgesproken of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of 

delen ervan verliest, is Rieder Advies gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een 

ingebrekestelling is vereist, te ontbinden. 

9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1, heeft Rieder Advies tevens het recht op vergoeding door de opdrachtgever van 

door haar geleden schade, kosten, rente en dergelijke. 

Artikel 10 – gevolgen van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst 

10.1 De eventuele kosten of schaden bij Rieder Advies ten gevolge van: 

- vertraging in de toelevering van gegevens door of namens de opdrachtgever; en/of 

- vertraging in het algemeen buiten de schuld van Rieder Advies, 

komen voor rekening van de opdrachtgever en worden gefactureerd tegen de op dat moment geldende tarieven. 

Artikel 11 – overmacht 

11.1 Indien Rieder Advies door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming 

daardoor gewijzigd c.q. verzwaard of kostbaarder wordt, heeft Rieder Advies het recht de uitvoering van haar verplichtingen 

uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar enkel 

oordeel, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten, rente en dergelijke kan 

doen gelden. 

11.2 Als overmacht wordt beschouwd: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, werkstaking, overstroming, 

stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven en alle buiten de schuld 

van Rieder Advies ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht 

worden verhinderd. 

Artikel 12 – rangorde 
12.1 Voor alle door Rieder Advies uitgebrachte aanbiedingen, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten 

geldt de navolgende volgorde van voorrang van documenten: 

a) de aanbieding, opdracht en/of overeenkomst; 

b) deze algemene voorwaarden; 

c) de overige in deze algemene voorwaarden van toepassing verklaarde regelingen. 

12.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen of onvolledigheid van de hierboven genoemde documenten zal de rangorde zoals 

genoemd in artikel 12.1 worden gehanteerd. 

Artikel 13 – van toepassing zijnde rechtspositieregeling 

13.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 is op de aanbiedingen en op opdrachten eveneens “de nieuwe regeling 

2005 - rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005” (“DNR 2005”) van toepassing. 

Artikel 14 – afkorting 

14.1 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de algemene voorwaarden – Rieder Advies 2008. Zij zijn 

gedeponeerd op 12 september 2008 bij de kamer van koophandel te Amersfoort. 


