
   
 

 
Algemene Voorwaarden van Van Velzen Taxaties & Advies 
Gevestigd te Oegstgeest 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag        29 april 2019 
 
 

I ALGEMEEN 
a. Van Velzen Taxaties & Advies heeft als doel het inventariseren en waarderen van machinerieën en bedrijfsinventarissen alsmede het aanbieden van de 

hieruit voortvloeiende advisering. 
b. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn uitsluitend onderhavige voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van 

opdrachtgevers/derden worden verworpen en zijn derhalve niet van toepassing. 
 
II AANBIEDINGEN 

a. Door Van Velzen Taxaties & Advies uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na aanbiedingsdatum. 
b. De in onze aanbiedingen genoemde prijzen gelden exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 
III OVEREENKOMST 

a. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard c.q. schriftelijk hebben bevestigd. 
b. Eventueel later gemaakte afspraken inzake de overeenkomst dienen door ons schriftelijk bevestigd te worden. 
c. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding c.q. overeenkomst wordt verzonden, wordt de op de factuur vermelde omschrijving van de 

opdracht alsmede het bijbehorende factuurbedrag geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen. 
d. Bij het aangaan van een overeenkomst zijn wij gemachtigd van de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakomingen van zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst met ons alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst. 
 
IV UITVOERING WERKZAAMHEDEN 

a. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden door Van Velzen Taxaties & 
Advies tijdig en volledig worden verstrekt aan Van Velzen Taxaties & Advies. 

b. Vertraging in de werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende kosten, veroorzaakt door het niet tijdig aanleveren van zaken en gegevens door 
opdrachtgever, zullen voor rekening zijn van opdrachtgever. 

c. Wij behouden ons het recht voor de werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal Van Velzen Taxaties & Advies 
zoveel mogelijk van tevoren overleggen met opdrachtgever. Van Velzen Taxaties & Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. 

d. Van Velzen Taxaties & Advies is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst 
over te gaan indien Van Velzen Taxaties & Advies omstandigheden aanwezig acht die tot opschorting of ontbinding leiden. 

 
V OVERMACHT 

a. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Velzen Taxaties & Advies zijn toe te 
rekenen. 

b. Gedurende de overmacht worden de verplichtingen van Van Velzen Taxaties & Advies opgeschort. 
c. Indien Van Velzen Taxaties & Advies bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen kan voldoen, worden de door Van Velzen Taxaties & Advies verrichte werkzaamheden tot het moment van de overmachtssituatie bij 
opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze kosten te voldoen. 

d. Indien de overmacht van blijvende aard is, zullen de partijen in onderling overleg een regeling treffen over eventuele ontbinding van de overeenkomst en de 
daaraan verbonden gevolgen. 

 
VI AANSPRAKELIJKHEID 

a. Eventuele aansprakelijkheid van Van Velzen Taxaties & Advies is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en/of 
uitgekeerd. 

b. Indien de schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van Euro 5.000,= 
(zegge vijfduizend euro). 

c. Van Velzen Taxaties & Advies is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door tekortkomingen van de opdrachtgever en/of derden. 
d. Indien Van Velzen Taxaties & Advies in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Velzen Taxaties & 

Advies voor aanspraken van derden. 
 
VII BETALING 

a. Betaling dient te geschieden in euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum op het op de factuur genoemde IBAN nummer, toebehorend aan Van Velzen 
Taxaties & Advies. 

b. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd aan Van 
Velzen Taxaties & Advies. 

c. Kosten die Van Velzen Taxaties & Advies moet maken met betrekking tot invordering van het door opdrachtgever aan Van Velzen Taxaties & advies 
verschuldigde bedrag komen ten laste van de opdrachtgever. 

 
VIII RECLAMES 

a. Eventuele reclames worden alleen door ons in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks en binnen 30 dagen nadat de betrokken werkzaamheden 
door Van Velzen Taxaties & Advies zijn verricht hebben bereikt. 

b. Reclames over facturen dienen schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum worden ingediend bij ons. 
c. Na de in VIII-a en VIII-b genoemde termijnen wordt de opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden respectievelijk de factuur te hebben 

goedgekeurd.  
d. Slechts indien de reclame door ons gegrond bevonden wordt geldt: 

• dat wij uitsluitend verplicht zijn alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten of vervangende schadevergoeding aan te bieden; 

• de betalingstermijn van de opdrachtgever opgeschort wordt tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. 
 
IX INTELLECTUELE EIGENDOM EN RECHTEN VAN DERDEN 

a. Alle door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigde calculaties, schetsen en dergelijke blijven ons eigendom evenals het recht om 
daarvan gebruik te maken. 

b. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Velzen Taxaties & Advies, producten voortvloeiend uit de 
uitgevoerde werkzaamheden van Van Velzen Taxaties & Advies (waaronder calculaties, rapporten en dergelijke), te (doen) verveelvoudigen, openbaren of 
aan derden ter beschikking te stellen. 

 
X GEHEIMHOUDING 

a. Van Velzen Taxaties & Advies is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die 
niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door haar opdrachtgever is verstrekt en van 
resultaten die zijn verkregen bij verwerking daarvan. 

b. Van Velzen Taxaties & Advies is niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor die is verstrekt. 
 
XI TOEPASSELIJK RECHT 
 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 

  

 


