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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en 

overeenkomsten met VWB Geogroep B.V., gevestigd te Lieren, 
met als handelsnaam VWB Geogroep, hierna te noemen: 
Geogroep, voorzover van deze voorwaarden niet schriftelijk door 
partijen is afgeweken. 

 
2. De Nieuwe Regeling 2011 

2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is op al onze 
aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtshandelingen 

 ‘De Nieuwe Regeling 2011 - Rechtsverhouding opdrachtgever-
architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’, eerste herziening juli 
2013 van toepassing, hierna te noemen: DNR. Bij tegenstrijdigheid 
tussen het bepaalde in de DNR en deze algemene voorwaarden 
prevaleert het bepaalde in deze algemene voorwaarden. De 
toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden worden hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten.  

 
3. TARIEVEN 

3.1 Bij honorering van opdrachten op basis van bestede tijd, zoals 
bedoeld in artikel 20 van de DNR, wordt afgerekend naar 
uurtarieven per categorie personeel. 

3.2 Bij wijziging van deze tarieven, ten gevolge van salarismaatregelen 

of anderszins, worden de nadien voor een opdracht te verrichten 
werkzaamheden, berekend op basis van aangepaste tarieven. 
Indien sprake is van een tariefsverhoging van meer dan 10% heeft 
de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden middels 
een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding dient in dat geval 
onverwijld na kennisneming van de verhoging door de 
opdrachtgever te geschieden.  

 
4. DIENSTEN DERDEN 

4.1 Bij de opdracht die inhoudt dat Geogroep, al of niet als coördinator, 
samenwerkt met derden als bedoeld in artikel 14 lid 5 van de DNR 
is de aansprakelijkheid van Geogroep beperkt tot haar eigen 
aandeel in de opdracht, tenzij uitdrukkelijk iets anders schriftelijk 
door Geogroep is aanvaard. 

4.2 Indien de opdracht meebrengt, dat Geogroep overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 14 lid 5 van de DNR op verzoek van de 
opdrachtgever samenwerkt met andere door de opdrachtgever 
ingeschakelde partijen danwel één of meer andere partijen op 
verzoek van de opdrachtgever inschakelt, is Geogroep niet 
aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden (in 
afwijking van het terzake bepaalde in artikel 13 lid 2 van de DNR) 

tenzij Geogroep aansprakelijkheid terzake uitdrukkelijk en 
schriftelijk heeft aanvaard. Elk vorderingsrecht van de 
opdrachtgever jegens Geogroep vervalt na verloop van een periode 
van 12 maanden na de oplevering (in afwijking van het terzake 
bepaalde in artikel 16 lid 3 van de DNR). 

 
5. AANSPRAKELIJKHEID 

5.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden 
bepaalde geldt dat Geogroep jegens de opdrachtgever slechts 
aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van 
een aan Geogroep toe te rekenen tekortkoming in de nakoming 
van de overeenkomst en indien en voorzover deze schade bij 
normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale 
oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had 
kunnen worden vermeden.  

5.2 De aansprakelijkheid van Geogroep is steeds beperkt tot het 
bedrag waarvoor dekking en uitkering verleend wordt op basis van 
de door Geogroep afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de 
schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de 
aansprakelijkheid van Geogroep beperkt tot het terzake van de 

betreffende overeenkomst door Geogroep aan de opdrachtgever in 
rekening gebrachte bedrag. Bij overeenkomsten met een langere 
looptijd is de aansprakelijkheid van Geogroep verder beperkt tot 
het over de laatste zes maanden door de opdrachtgever 
verschuldigde bedrag.  

5.3 Geogroep is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in 
de vorm van winstderving.  

5.4 Indien de opdracht inhoudt dat Geogroep toezicht houdt op de 
uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks 
toezicht, kan Geogroep alleen aansprakelijk zijn voor de perioden 
waarin zij dit toezicht volgens de opdracht daadwerkelijk heeft 
gehouden. 

5.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van 
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan 
opzet of bewuste roekeloosheid van Geogroep of haar 
leidinggevende ondergeschikten.  

 
 
 

6. OPDRACHT EN UITVOERING 

6.1 Aard en omvang van de opdracht worden bepaald door de in de 

offerte en/of overeenkomst opgenomen omschrijving van de 
werkzaamheden inclusief alle schriftelijk overeengekomen 
wijzigingen en aanvullingen. 

6.2 Geldigheid van de offerte is, tenzij schriftelijk anders is vermeld, 60 
kalenderdagen na offertedatum. 

6.3 Opdrachtverstrekking dient schriftelijk te worden bevestigd. 
6.4 De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de 

opdrachtgever bepaalde termijn. Deze termijn is geen fatale 
termijn. Bij niet-tijdige uitvoering dient de opdrachtgever Geogroep 
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

6.5 Geogroep zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een 
inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

6.6 Geogroep kan de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid 
laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 
7:404 en 7: 407 lid 2 BW wordt uitgesloten.  

6.7 De opdrachtgever draagt er op zijn kosten zorg voor dat alle zaken 
en gegevens, waarvan Geogroep aangeeft dat deze noodzakelijk 
zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen 
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, 
tijdig aan Geogroep worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering 

van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan 
Geogroep zijn verstrekt, heeft zij het recht niet met de 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 aan de opdrachtgever in rekening te 
brengen.  

6.8 Geogroep is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat zij is 
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens.  

6.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal 
worden uitgevoerd, kan Geogroep de uitvoering van die onderdelen 
die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de 
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase 
schriftelijk heeft goedgekeurd.  

 
7. CAR EN ARBO 

7.1 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 14, lid 7 van de DNR, 
maakt Geogroep de opdrachtgever attent op het belang van een 
adequate verzekering van werken en adviseert Geogroep de 
opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks redelijkerwijs 
mogelijk is, een CAR- of  vergelijkbare verzekering af te sluiten. 

Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten 
verplicht de opdrachtgever zich Geogroep als medeverzekerde in 
de polis op te (laten) nemen. 

7.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat veldwerkzaamheden 
conform de Arbo-wet kunnen worden uitgevoerd. 

 
8. VELDWERKZAAMHEDEN 

8.1 Indien betreding van percelen noodzakelijk is, dient daarvoor door 
of vanwege de opdrachtgever toestemming te worden verleend c.q. 
verkregen.  
Eventuele schade voor Geogroep ontstaan als gevolg van het niet 
of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming is voor rekening van 
de opdrachtgever. 

8.2 Kosten van stagnatie ten gevolge van weersomstandigheden, 
verkeerssituaties en/of enigerlei andere vorm van overmacht zijn 
voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

8.3 Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van 
gegevens, het opnieuw uitzetten van verloren gegane piketten en 
ander zekeringsmateriaal en in het algemeen stagnatie buiten de 
schuld van Geogroep, worden - met inbegrip van het onder 8.2 
vermelde - gefactureerd tegen de dan geldende tarieven en zal de 

opdrachtgever op eerste verzoek aan Geogroep betalen. 
8.4 Geogroep is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak 

ook aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan 
tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, 
tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van bij 
Geogroep in dienst zijnde personeel. Opdrachtgever zal Geogroep 
vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van 
vorenbedoelde schade (waarvoor Geogroep niet aansprakelijk is) 
tegen Geogroep doen gelden. 

 
9. RESULTATEN EN HET GEBRUIK HIERVAN 

9.1 Opdrachtgever heeft het gebruiksrecht van alle bij de uitvoering 
van de opdracht verworven kennis en resultaten voorzover deze 
direct betrekking hebben op de opdracht.  

9.2 Opdrachtgever zal zich onthouden van gehele of gedeeltelijke 
opname van of verwijzing naar de aan hem verstrekte rapportage 
in voor derden toegankelijke publicaties tenzij voor deze opname of 
verwijzing door Geogroep schriftelijke toestemming werd verstrekt 
of tenzij uit de opdracht aan Geogroep blijkt dat de rapportage 
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moest worden vervaardigd ter verstrekking aan derden of ter 
publicatie. 
Opdrachtgever dient Geogroep te vrijwaren voor alle aanspraken 
van derden, die zijn gebaseerd op die rapporten. 

9.3 Geogroep behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële 
eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt tot, de 
auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten, 
modelrechten, handelsnaamrechten, alsmede de rechten op know 
how. Alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom en 
rechten op know how in het kader van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst door Geogroep verstrekte stukken, zoals rapporten, 
adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, technieken 
enz. blijven het eigendom van Geogroep en zijn uitsluitend 
bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de 
opdrachtgever. Met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid 
geldt dat de opdrachtgever niet gerechtigd is tot verveelvoudiging, 
openbaarmaking en of het ter kennis brengen aan derden daarvan.  

9.4 Door Geogroep aan de opdrachtgever verzonden documenten of 
andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door 
de opdrachtgever te zijn goedgekeurd, tenzij de opdrachtgever- 
tijdig voor uitvoering van de opdracht - schriftelijk en 
ondubbelzinnig het tegendeel bericht. 

 
10. BETALING 

10.1 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 
dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 30 dagen na de 

factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, 
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever 
is vanaf het moment van in verzuimtreden een vertragingsrente 
verschuldigd gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen 
Geogroep en de opdrachtgever geldende wettelijke rente.  

10.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.  
10.3 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de 

overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een 
maand, tussentijds door Geogroep in rekening worden gebracht.  

10.4 Bezwaren tegen facturen dienen door de opdrachtgever binnen 14 
kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk aan Geogroep te 
worden vermeld.  

10.5 Geogroep is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling 
van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt, 
tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, verrekend met de 
laatste factuur van Geogroep. 

10.6 Indien de opdracht aan Geogroep door meer dan één 
opdrachtgever is gegeven, is elke opdrachtgever hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen uit 
de met Geogroep gesloten overeenkomst.  

10.7 Indien Geogroep invorderingsmaatregelen treft tegen de 

opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die 
invordering – met een minimum van 10% van de openstaande 
facturen – ten laste van de opdrachtgever.  

 
11. GEHEIMHOUDING 

 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle 
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst 
van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij 
is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

 
12. OVERIGE 

12.1 De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de 
opdracht en binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geogroep, geen 
personen belast met het uitvoeren van de opdracht in dienst te 
nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen. 

12.2 In afwijking van artikel 58 van de DNR geldt dat een eventueel 
geschil dat niet langs minnelijke weg tot oplossing kan worden 
gebracht in eerste instantie bij uitsluiting zal worden beslecht door 
de rechtbank te Arnhem, behoudens voorzover anders mocht 

voortvloeien uit artikel 108 lid 2 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en tenzij partijen arbitrage overeenkomen 
overeenkomstig het Reglement van de Commissie van Geschillen 
als bedoeld in artikel 58 lid 2 van de DNR. 

12.3 Op elke overeenkomst tussen Geogroep en de opdrachtgever is 
Nederlands recht van toepassing.  

 
Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als:  
AVW- VWB Geogroep (editie: april 2015). 
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