ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
De algemene voorwaarden van Bosch Survey BV (KvK nummer 77743679) in deze voorwaarden te
noemen “Bosch Survey”, gevestigd te (5388 SP) Nistelrode, aan het adres Bus 5.
Artikel 1. DEFINITIES
1. Bosch Survey: de partij die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van een
opdrachtgever diensten levert / producten verkoopt, maakt/ vervaardigt, werkzaamheden
verricht.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van deze
voorwaarden door Bosch Survey producten worden verkocht en/of werkzaamheden of andere
diensten worden verricht en/of met wie Bosch Survey in onderhandeling is over het sluiten van
een overeenkomst.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Bosch Survey en opdrachtgever tot stand
komt.
4. Diensten: de dienstverlenende werkzaamheden die Bosch Survey verricht, zoals onder
andere (doch niet uitsluitend) het uitzetten voor de (wegen)bouw, inmeten van diverse
situaties, verwerken van revisiegegevens, bepalen van volumes etc,
5. Advies: iedere aanwijzing, raadgeving en/of aanbeveling, die Bosch Survey op grond van een
overeenkomst aan een opdrachtgever/opdrachtgever verstrekt. Aan een advies kunnen geen
rechten worden ontleend.
6. Producten: de door Bosch Survey te maken/vervaardigen en te leveren goederen, zoals onder
andere (doch niet uitsluitend) uitzet-/revisie-/situatie tekeningen, grondbalans, 3D (machine)
modellen, rapportages etc.
7. Aanvraagformulier: Formulier waarin de opdrachtgever bij de eerste opdracht tussen partijen
zijn/haar (bedrijfs)gegevens invult en daarmee verklaard akkoord te gaan met de bij dat
aanvraagformulier geleverde tarievenlijst, bepalingen en algemene voorwaarden, geldend op
alle diensten en leveringen van Bosch Survey en welke retour gemaild dient te worden aan
rutger@boschsurvey.nl.
8. Tarievenlijst: lijst met tarieven die Bosch Survey in rekening brengt voor zijn werkzaamheden,
welke van toepassing zijn op de opdracht(en) die Opdrachtgever aan Bosch Survey geeft.
Deze tarievenlijst zal gelden voor iedere overeenkomst tussen partijen, tenzij door Bosch
Survey een nieuwe lijst wordt toegezonden. In dat geval zal de nieuwe tarievenlijst gaan
gelden.
Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten, leveringen, werkzaamheden en diensten van Bosch Survey, als ware zij
daarin letterlijk opgenomen.
2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-)
voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Afwijkingen van, uitzonderingen op en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn
slechts bindend in geval deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Bosch Survey zijn geaccepteerd
en gelden uitsluitend voor die aanbieding en/of overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
4. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.boschsurvey.nl en worden op eerste
verzoek kosteloos toegezonden.
5. Alle aanbiedingen (offertes) van Bosch Survey zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te
worden beschouwd, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Bosch Survey kan haar aanbiedingen
steeds herroepen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.
6. Indien enige in deze voorwaarden genoemd, en voor de opdrachtgever toepasselijk, beding
nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een beding dat zoveel
mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt zonder strijdigheid met de wet. De geldigheid
van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft dan ongewijzigd.
7. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en
de werkomschrijving akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij
heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.
Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand wanneer Opdrachtgever een (mondelinge of
schriftelijke) overeenkomst plaatst bij Bosch Survey.
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2. Bosch Survey zal bij een eerste contact tussen partijen altijd een aanvraagformulier,
tarievenlijst en geldende algemene voorwaarden meesturen.
3. Voor vervolgopdrachten geldt dat de in lid 2 van dit artikel genoemde stukken steeds van
toepassing zullen zijn op die vervolgopdrachten, tenzij deze zijn vervangen door een nieuwe
versie, dan gelden de nieuwe voorwaarden. Indien de voorwaarden wijzigen wordt de
opdrachtgever hier altijd per mail van op de hoogte gebracht.
4. Overeenkomsten welke strekken tot het periodiek verrichten van werkzaamheden worden
geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. De inhoud van de opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Bosch Survey is
overeengekomen.
6. Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of
toezeggingen namens Bosch Survey gedaan, binden Bosch Survey slechts indien deze
schriftelijk door Bosch Survey zijn bevestigd.
7. Voor werkzaamheden en/of leveringen
waarvoor naar hun aard en omvang geen
opdrachtbevestiging wordt verstuurd, kan de opdrachtbevestiging worden afgeleid uit de
aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen.
8. Bosch Survey is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de
overige verplichtingen zal worden voldaan.
9. Bosch Survey heeft de bevoegdheid een order/opdracht niet te aanvaarden en zal in dat geval
de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
Artikel 4. PRIJS
1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld
op grond van werkelijk bestede uren.
2. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bosch Survey,
geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij schriftelijk een
afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. De prijs zal worden bepaald op basis van nacalculatie, tenzij vooraf anders is afgesproken.
4. De prijs wordt altijd vermeld in Euro’s (€).
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is
uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Bosch Survey gerechtigd het
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Bosch
Survey hierover andere afspraken hebben gemaakt.
6. Het honorarium van Bosch Survey, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties
van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan
opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Bosch Survey hierover schriftelijk
andere afspraken hebben gemaakt.
7. Het honorarium van Bosch Survey is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende
opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 5. BETALING EN KOSTEN
1. Bosch Survey hanteert bij haar facturering een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bosch Survey kan een aanbetaling of een (gedeeltelijke) betaling van de factuur verlangen
van een opdrachtgever alvorens Bosch Survey overgaat tot levering van de producten aan de
opdrachtgever.
3. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook
genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft om de factuur tijdig aan Bosch Survey te voldoen, is
de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige
mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Bosch Survey voor
vereist is. In dat geval is de opdrachtgever aan Bosch Survey vanaf de datum van verzuim de
wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een
maand als een maand wordt aangemerkt.
5. Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening
van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats ter afdoening van de opeisbare
oudste facturen, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
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6. Bosch Survey is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van
haar vordering(en) door de opdrachtgever. Bosch Survey is gerechtigd haar vordering ter
zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit
handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de
vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke
incassokosten en het bijbehorende besluit.
Artikel 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BOSCH SURVEY
1. Bosch Survey zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst
uitvoeren.
2. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag van
6:00 uur tot 18:00) van Bosch Survey, tenzij anders overeengekomen. Indien de
werkzaamheden buiten de normale werktijden worden verricht zal Bosch Survey een opslag
toepassen voor uren buiten de normale werktijden en in de weekenden of op nationale
feestdagen. Indien Bosch Survey met opdrachtgever een datum is overeengekomen voor het
uitvoeren van werkzaamheden en opdrachtgever wenst de datum aan te passen binnen 24
uur voordat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd kan Bosch Survey 100% van het
standaard dagtarief in rekening brengen voor het verplaatsen van de werkzaamheden.
3. Bosch Survey neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde
voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van
het werk.
4. Bosch Survey is verplicht de opdrachtgever te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en
voor het werk relevante:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;
c. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
e. onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens;
5. Bosch Survey is aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze algemene
voorwaarden (kopje: aansprakelijkheid). In afwijking van het voorgaande is Bosch Survey niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren van de
infrastructuur/netwerk van opdrachtgever.
6. Bosch Survey is gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever uit te laten
voeren door derden. Indien derden werkzaamheden namens Bosch Survey zullen verrichten
bij opdrachtgever, zal Bosch Survey de opdrachtgever vooraf informeren.
7. Bosch Survey vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Bosch Survey.
8. Bosch Survey is gerechtigd de opdracht uit te voeren in gedeelten, welke afzonderlijk kunnen
worden gefactureerd.
9. Indien Bosch Survey gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze
gegevens juist en volledig aan Bosch Survey ter beschikking heeft gesteld.
Artikel 7. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bosch Survey nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bosch
Survey ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien er ten
tijde van het werk gegevens en/of bescheiden wijzigen, is Opdrachtgever verantwoordelijk om
Bosch Survey hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen en er voor te zorgen dat
deze gegevens bij Bosch Survey in het bezit komen. Opdrachtgever garandeert dat de aan
Bosch Survey verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van
virussen en defecten.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bosch Survey op het afgesproken moment aan kan
vangen met diens werkzaamheden. Indien de werkzaamheden van Bosch Survey door
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omstandigheden gelegen in de sfeer van opdrachtgever later kunnen aanvangen dan
afgesproken stelt opdrachtgever Bosch Survey hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Schade voor Bosch Survey voortkomend uit een vertraging zoals bedoeld in dit lid komen voor
rekening van opdrachtgever.
4. De opdrachtgever zorgt er voor dat Bosch Survey het werk in schone, veilige en gezonde
omstandigheden kan uitvoeren, voor zover dit binnen haar handbereik ligt. De opdrachtgever
zal tijdens de uitvoering van het werk geen werkzaamheden opdragen die brand- en/of
valgevaar opleveren.
5. De opdrachtgever zorgt tijdig voor de noodzakelijke goedkeuringen zoals vergunningen e.d.
en voor Bosch Survey noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de werkzaamheden.
6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onder meer:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, verstrekte plannen, tekeningen,
berekeningen of uitvoeringsvoorschriften;
b. onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
c. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking
zijn gesteld
e. van de overeengekomen beoogde bestemming van het werk afwijkend gebruik.
Artikel 8. ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN
1. De opdrachtgever is gehouden de door de Bosch Survey aan hem ter controle ter beschikking
gestelde tekeningen/metingen/adviezen etc. zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en
gebreken te controleren en zijn oordeel aan de Bosch Survey te doen toekomen.
2. Goedkeuring van de tekeningen door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de Bosch
Survey de aan de tekening(en) voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden
overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
3. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit
als goedkeuring in de zin van het tweede lid.
Artikel 9. OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Opdrachtgever en Bosch Survey kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
2. Bosch Survey heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst tot nadere orde op te
schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval een van
onderstaande situatie(s) zich voordoet. Vorenstaande vereist geen ingebrekestelling en geen
rechterlijke tussenkomst, evenmin is Bosch Survey gehouden tot enige schadevergoeding of
garantie ingeval:
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de met Bosch Survey gesloten
overeenkomst(en) niet behoorlijk, tijdig en/of volledig nakomt;
b. er gerede twijfel bestaat of de opdrachtgever in staat is de verplichtingen
voortvloeiend uit de overeenkomst(en) met Bosch Survey te voldoen;
c. van faillissement van de opdrachtgever, surséance van betaling, schuldsanering dan
wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de
opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd heeft Bosch Survey recht op
compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies,
tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bosch
Survey zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de
declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot
dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden
gesteld aan opdrachtgever.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bosch Survey zal zij waar mogelijk
in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen
die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Hieruit voortvloeiende kosten worden in dat geval
aan opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Indien zich één van voornoemde situatie(s) voordoet dan heeft Bosch Survey het recht van de
opdrachtgever vooruitbetaling en/of zekerheid te eisen (onverminderd het recht van Bosch
Survey op volledige schadevergoeding van de schade die het gevolg is van enige nietnakoming van de opdrachtgever), dan wel verdere uitvoering van alle tussen de
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opdrachtgever en Bosch Survey lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling
heeft plaatsgevonden.
6. Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting heeft Bosch Survey het recht
terstond betaling te verlangen voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden, geleverde
producten en de gemaakte uren, alsmede voor schaden, kosten en rente, een redelijk deel
van de gederfde winst daaronder begrepen, onder aftrek van de reeds betaalde bedragen.
7. Voorts is Bosch Survey bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bosch Survey op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 10. RECLAMES
1. Opdrachtgever verplicht zich om de geleverde diensten / producten direct bij
(op)levering/ontvangst volledig te controleren.
2. Reclames dienen uitsluitend schriftelijk bij Bosch Survey te worden ingediend binnen 8 dagen
na levering van de diensten en/of producten. Reclames ingediend na voornoemde termijn en
op andere wijze gedane reclames wijst Bosch Survey uitdrukkelijk van de hand. Na deze
termijn van 8 dagen vervalt elk reclamerecht.
3. Reclames geven de opdrachtgever geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van
de vordering op te schorten.
4. Indien de opdrachtgever met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de
reclame terecht is, is Bosch Survey uitsluitend gehouden de geleverde diensten / producten
waarop de reclame betrekking heeft voor eigen rekening opnieuw uit te leveren dan wel te
herstellen.
Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien Bosch Survey aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze algemene voorwaarden is geregeld
2. Bosch Survey is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Bosch Survey is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Bosch Survey is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de
nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove
schuld van Bosch Survey of leidinggevende ondergeschikten.
4. Bosch Survey is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade in de ruimste zin van het woord,
waaronder in ieder geval dient te worden begrepen gevolgschade, vertragingsschade, schade in
de vorm van gederfde winst en immateriële schade, zelfs ingeval van opzet, bewuste
roekeloosheid of grove schuld van de zijde van Bosch Survey.
5. Bosch Survey is nimmer aansprakelijk indien de schade te wijten is aan overmacht.
6. Bosch Survey is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op
het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de
nakoming van enige verplichting jegens Bosch Survey. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet
indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bosch Survey bij uitvoering
van de overeenkomst.
7. Indien Bosch Survey aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Bosch
Survey per opdracht uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten, met een
maximum van € 1.000.000,00. Het bedrag kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de
aansprakelijkheidsverzekeraar per gebeurtenis maximaal wordt uitgekeerd.
8. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet overgaat tot uitkering, is de aansprakelijkheid van
Bosch Survey uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten, met een maximum
van € 5.000,00, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
9. De opdrachtgever wordt geacht voor het eventueel meerdere adequaat verzekerd te zijn.
Artikel 12. RECHTSVERWERKING
1. De opdrachtgever dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen een termijn van 14 dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij
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Bosch Survey te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de opdrachtgever is
gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.
2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van
enig geschil door de opdrachtgever jegens Bosch Survey ter zake van of naar aanleiding van
enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever op
de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.
Artikel 13. VRIJWARING
1. Opdrachtgever vrijwaart Bosch Survey voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door
deze derden geleden schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst met
opdrachtgever door Bosch Survey of door een ander aan wie opdrachtgever dat resultaat ter
beschikking heeft gesteld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bosch
Survey.
2. Opdrachtgever vrijwaart Bosch Survey voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom alsmede voor eventuele aanspraken en/of vorderingen
van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Bosch Survey
onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig informatie heeft verstrekt.
Artikel 14. GEHEIMHOUDING
1. Eventuele door de opdrachtgever aan Bosch Survey ter beschikking gestelde gegevens zal
Bosch Survey vrijelijk bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen gebruiken, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de met Bosch Survey gesloten
overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van Bosch Survey geheimhouden en niets
daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosch
Survey.
3. Bij overtreding van de in dit artikel bedoelde verboden, verbeurt de opdrachtgever aan en ten
behoeve van Bosch Survey direct en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling een
opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van Bosch Survey
om in plaats van de boete een volledige schadevergoeding te vorderen.
4. Het is Bosch Survey toegestaan opdrachtgever als referentie te vermelden op haar website.
Artikel 15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Bosch Survey is rechthebbende op al haar intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan
haar producten, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s), beeldmateriaal en
ontwerpen.
2. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsrechten van Bosch Survey, is diegene verplicht
op eerste verzoek van Bosch Survey het gebruik van het betreffende per ommegaande te
staken en verbeurt zij aan en ten behoeve van Bosch Survey direct en ineens zonder
sommatie of ingebrekestelling een opeisbare boete van minimaal € 5.000,00 per overtreding,
onverminderd het recht van Bosch Survey om in plaats van de boete een volledige
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 16. AUTEURSRECHTEN ETC.
1. De opdrachtgever garandeert Bosch Survey dat door de uitvoering van de opdracht geen
inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet
1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het
auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de
onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Bosch Survey zowel in als buiten rechte van
alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in
hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van Bosch Survey tot stand te zijn gekomen.
Bosch Survey is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander recht van
intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken
en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Het in de vorige twee
volzinnen bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als
afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
3. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer
afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen en blijven zowel tijdens als
na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom aan Bosch Survey
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toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de
opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. De
opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de
opdracht begrepen afgeleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige
werkzaamheid waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan, noch aan derden
ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de
opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze
rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens
als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de Bosch Survey
voorbehouden.
4. Bij overtreding van de verplichtingen als opgenomen in dit artikel zal, zonder dat daarvoor een
aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, Bosch Survey ten gunste van
opdrachtgever een direct opeisbare boete verbeuren van € 25.000,00 voor elke overtreding en
van € 500,00 voor elke dag dat die overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt,
onverminderd het recht van Bosch Survey om van opdrachtgever een volledige
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Alle transacties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de
daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands
recht.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Ter zake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de “Incoterms”, zoals
samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.
4. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Bosch Survey zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank
Oost-Brabant, één en ander met in achtneming van de bevoegdheid van de kamer van
kantonzaken.
Artikel 18. SLOTBEPALINGEN
1. Bosch Survey is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het door Bosch Survey aangekondigde tijdstip.
2. Bosch Survey zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever
toezenden.
3. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking gesteld
mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot
nader overleg en nadere onderhandeling, waarbij het doel en de strekking van het buiten
werking gestelde beding zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen
blijven volledig van toepassing.
4. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen in de rechtspositie van de
opdrachtgever optreden, gaat de overeenkomst tot het verrichten van diensten over op de
rechtsopvolger van de opdrachtgever, tenzij, voordat de wijzigingen geëffectueerd worden, de
overeenkomst conform deze algemene voorwaarden rechtmatig is geëindigd. Bosch Survey
kan van de rechtsopvolgers van de opdrachtgever nakoming van overeenkomst vorderen. De
opdrachtgever is verplicht Bosch Survey uiterlijk twee maanden voordat de wijziging van de
rechtspositie wordt geëffectueerd deze wijziging aan Bosch Survey door te geven. (De
rechtsopvolger van) de opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade, die Bosch Survey,
voortvloeiende uit het niet nakomen van de verplichtingen uit dit artikel, lijdt.
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