
Artikel 1 
Begrippen 
1.1	 In	deze	algemene	voorwaarden	worden	verstaan	onder:	
	 A:	De	overeenkomst:	de	tussen	opdrachtgever	en	IJB	tot	stand	gekomen	overeenkomst		
	 tot	koop	en	verkoop	van	producten	en/of	diensten.
	 B:	 IJB:	 de	 werkmaatschappij(en)	 aan	 wie	 de	 levering	 van	 het	 product/dienst	 is		
	 opgedragen	of	aan	wie	daartoe	een	offerte	wordt	gevraagd.
	 C:	De	opdrachtgever:	de	natuurlijke	persoon,	de	rechtspersoon	of	gezamenlijke	optreden	
	 de	personen	al	dan	niet	rechtspersonen	die	de	opdracht	voor	levering	van	het	product/	
	 dienst	verstrekt,	dan	wel	daartoe	een	offerte	vraagt.	
	 D:	 Wederverkoper:	 hij,	 die	 de	 van	 IJB	 gekochte	 producten	 aan	 derden	 ten	 verkoop		
	 aanbiedt,	doorverkoopt	en/of	aflevert.	
	 E:	Het	product:	het	product(en)	en	of	dienst(en)	die	worden	beschreven	in	de	overeen-
	 komst.
	 F:	Documenten:	alle	vormen	van	informatiedragers	in	welke	vorm	dan	ook.
	 G:	Opdracht:	de	overeenkomst	waarin	de	opdrachtgever,	IJB	opdraagt	bepaalde	producten		
	 te	leveren	of	diensten	te	verrichten	en	waarop	deze	regeling	van	toepassing	is.
	 H:	Opdrachtsom:	het	overeengekomen	bedrag	bij	algehele	vervulling	van	de	opdracht,		
	 bij	normaal	verloop	daarvan.
	 I:	Object:	in	het	kader	van	de	opdracht	te	realiseren	product	van	stoffelijk	aard.
	 J:	Project:	het	geheel	van	activiteiten	(waaronder	de	aan	IJB	opgedragen	werkzaam-	
	 heden)	nodig	voor	het	tot	stand	brengen	van	het	door	de	opdrachtgever	beoogd	resultaat.
	 K:	Detacheren:	het	door	IJB	ter	beschikking	stellen	van	een	of	meer	natuurlijke	personen		
	 aan	een	opdrachtgever	teneinde	voor	deze	en	onder	diens	leiding	en	toezicht	werkzaam-	
	 heden	te	verrichten.

Artikel 2  
Toepassing
1.1	 Deze	voorwaarden	en	de	aanvullende	voorwaarden	zijn	van	toepassing	op	al	onze		
	 aanbiedingen	en	op	alle	door	 IJB	te	sluiten	overeenkomsten	en	de	daaruit	voort-	
	 vloeiende	uitvoering	van	werkzaamheden	en	levering	van	diensten,	goederen,	meet-		
	 en	 onderzoeksresultaten	 en	 adviezen,	 zulks	 met	 uitsluiting	 van	 de	 algemene		
	 voorwaarden	van	de	opdrachtgever.
1.2	 Indien	deze	voorwaarden	op	een	overeenkomst	van	toepassing	zijn,	gelden	zij	even-	
	 eens	 voor	 alle	 uit	 die	 overeenkomst	 voortvloeiende	 overeenkomsten,	 mits	 het		
	 dezelfde	 werkzaamheden	 bevat	 en	 er	 geen	 wijzigingen	 zijn	 voorgekomen	 in	 de		
	 algemene	voorwaarden.

Artikel 3 
Machtiging, waarneming en coördinatie 
1.1	 De	opdrachtgever	deelt	aan	IJB	mede	welke	natuurlijke	persoon	of	personen	gerechtigd		
	 zijn	namens	hem	op	te	treden,	zonodig	onder	vermelding	van	de	beperkingen	van	zijn	of		
	 hun	bevoegdheid.	
1.2	 IJB	treedt	op	als	gemachtigde	van	de	opdrachtgever	indien	en	voor	zover	de	opdracht-	
	 gever	 IJB	 daartoe	 schriftelijk	 heeft	 aangewezen.	 Het	 ontbreken	 van	 een	 schrifte-	
	 lijke	machtiging	kan	IJB	niet	worden	tegengeworpen	indien	en	voor	zover	IJB	bewijst	dat		
	 de	opdrachtgever	anderszins	uitdrukkelijk	toestemming	heeft	gegeven,	dan	wel	dat	het		
	 optreden	als	gemachtigde	uit	de	gegeven	omstandigheden	of	de	aard	van	de	opdracht		
	 voortvloeit.
1.3	 De	 opdrachtgever	 zal	 indien	 en	 voor	 zover	 IJB	 als	 gemachtigde	 is	 aangewezen,	 niet		
	 buiten	 IJB	 om	 orders	 en	 aanwijzingen	 geven	 aan	 derden	 die	 het	 object,	 waarop	 de		
	 opdracht	betrekking	heeft,	uitvoeren	of	daarvoor	leveranties	verrichten	dan	wel	op	die		
	 uitvoering	toezicht	houden.	Indien	de	opdrachtgever	in	een	dringend	geval	desondanks		
	 orders	of	aanwijzingen	als	hier	bedoeld	heeft	gegeven,	zal	hij	IJB	daarvan	onverwijld	in		
	 kennis	stellen.	IJB	is	niet	aansprakelijk	voor	eventuele	nadelige	gevolgen	van	orders	en		
	 aanwijzingen	als	hier	bedoeld.
1.4	 Indien	en	voor	zover	IJB	zonder	machtiging,	als	bedoeld	in	artikel	3.2,	dan	wel	in	strijd		
	 met	de	machtiging	handelt,	komen	de	nadelige	gevolgen	daarvan	voor	haar	rekening	en		
	 risico,	behoudens	voor	zover	de	opdrachtgever	deze	handelswijze	bekrachtigt	of	deze		
	 handelwijze	 een	gevolg	 is	 van	het	 treffen	 van	 een	noodzakelijke	 onmiddellijke	 voor-	
	 ziening,	waarvoor	hij	de	opdrachtgever	niet	heeft	kunnen	raadplegen,	alsmede	behalve		
	 voor	zover	de	uitvoering	van	de	onbevoegde	verleende	opdracht	een	verrijking	van	de		
	 opdrachtgever	 zou	 meebrengen,	 waarvan	 de	 kosten,	 mede	 gelet	 op	 het	 nut	 van	 die		
	 uitvoering	gezien	alle	van	belang	zijnde	feiten	en	omstandigheden,	redelijkerwijze	niet		
	 ten	laste	van	IJB	mogen	komen.
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Artikel 13 
Prijs
13.1	 De	aangeboden	en	overeengekomen	prijzen	zijn	exclusief	omzetbelasting,	overheids-	
	 heffingen,	 verschuldigde	 precario,	 verzekeringspremies	 en	 aansluitkosten,	 afsluit	
	 kosten	 en	 verbruikskosten	 van	 gas,	 water	 en	 elektra	 en	 zijn	 gebaseerd	 op	 de		
	 belastingen,	 heffingen,	 lonen,	 sociale	 lasten,	 materiaal	 en	 grondstofprijzen	 en		
	 andere	kosten,	zoals	die	gelden	op	de	datum	van	schriftelijke	offerte.	Deze	kosten		
	 zijn	 voor	 rekening	 van	 de	 opdrachtgever.	 Indien	 een	 opdracht	 meebrengt	 dat		
	 werkzaamheden	 in	 het	 buitenland	 moeten	 worden	 verricht,	 worden	 de	 daaraan		
	 verbonden	extra	kosten	afzonderlijk	bij	de	opdrachtgever	in	rekening	gebracht.
13.2	 Onverminderd	het	bepaalde	in	het	volgende	lid	en	het	bepaalde	in	artikel	13.4	onder		
	 B,	 leidt	 een	 wijziging	 van	 de	 in	 het	 eerste	 lid	 bedoelde	 lonen,	 prijzen	 of	 andere		
	 kosten,	tot	wijziging	van	de	overeengekomen	prijs.
13.3	 IJB	is	bevoegd	extra	kosten	in	rekening	te	brengen	die	het	gevolg	zijn	van	kosten	
	 verhogende	omstandigheden	waarmee	bij	het	tot	stand	komen	van	de	overeenkomst		
	 geen	rekening	behoefde	te	worden	gehouden.	
13.4	 Verrekening	van	meer	en	minder	werk	vindt	plaats:
	 A:	Ingeval	van	wijzigingen	van	de	overeenkomst.
	 B:	Ingeval	van	aanwijzingen	door	of	vanwege	de	overheid	op	grond	van	wettelijke		
	 voorschriften	 of	 beschikkingen,	 voor	 zover	 deze	 voor	 of	 bij	 het	 sluiten	 van	 de		
	 overeenkomst	redelijkerwijs	niet	waren	te	voorzien.
	 C:	Ingeval	van	afwijkingen	van	de	bedragen	en	stelposten.
	 D:	Ingeval	afwijkingen	van	verrekenbare	hoeveelheden.
	 E:	In	de	gevallen	waarin	verrekening	van	meer	en	minder	werk	in	de	overeenkomst		
	 is	voorgeschreven.
13.5	 Indien	 IJB	 van	 oordeel	 is	 dat	 kostenverhogende	 omstandigheden	 zijn	 ingetreden,		
	 dient	zij	de	opdrachtgever	hiervan	op	de/	hoogte	te	stellen.	Alsdan	zullen	partijen		
	 op	korte	termijn	met	elkaar	in	overleg	treden	of	kostenverhogende	omstandigheden		
	 zijn	 ingetreden	 en	 zo	 ja,	 in	 hoeverre	 de	 kostenverhoging	 naar	 redelijkheid	 en		
	 billijkheid	zal	worden	vergoed.
13.6	 Meerwerk	en	langer	durende	werkzaamheden	waarvan	de	schuld	niet	aan	IJB	kan		
	 worden	 toegerekend,	 worden	 verrekend	 tegen	 de	 geldende	 tarieven.	 IJB	 zal	 zich		
	 inspannen	om	bij	vertraging	haar	personeel	zoveel	mogelijk	inzetbaar	te	houden.

Artikel 14 
Betaling
14.1	 Tenzij	 uitdrukkelijk	 anders	 is	 overeengekomen	 en	 onverminderd	 het	 recht	 om		
	 vooruitbetaling	en	betaling	bij	aflevering	te	verlangen	indien	IJB	daartoe	aanleiding		
	 ziet,	 dienen	 IJB	 haar	 facturen	 binnen	 dertig	 dagen	 na	 factuurdatum	 te	 zijn		
	 voldaan.	
14.2	 Bij	 overschrijding	 van	 de	 betalingstermijn	 raakt	 opdrachtgever,	 zonder	 dat	 inge	
	 brekestelling	of	aanmaning	nodig	is,	in	verzuim	en	moet	de	opdrachtgever	IJB	een		
	 rente	vergoeden	van	1%	per	maand	of	gedeelte	 van	een	maand	van	de	dag	van		
	 de	overschrijding	af	tot	die	is	voldaan.	Tevens	komen	ten	laste	van	de	opdrachtgever		
	 de	kosten	van	retourwissels	of	kwitanties,	protesten,	gerechtelijke	incasseringen	of		
	 andere	kosten	wegens	niet	tijdige	betaling.	
14.3	 IJB	is	steeds	gerechtigd	tussentijds	zekerheidsstelling	te	eisen	voor	door	opdracht-	
	 gever	te	verrichten	betalingen.	Blijft	de	opdrachtgever	in	gebreke	binnen	de	gestelde		
	 termijn	deze	zekerheid	te	geven,	dan	heeft	IJB	het	recht	om	zonder	ingebrekestelling		
	 de	 overeenkomst	 voor	 het	 nog	 niet	 uitgevoerde	 gedeelte	 te	 ontbinden	 zonder		
	 rechtelijke	 tussenkomst-	 onverminderd	 IJB	 haar	 recht	 op	 betaling	 van	 het	 reeds		
	 uitgevoerde	 gedeelte	 en	 IJB	 het	 recht	 op	 schadevergoeding-	 ofwel	 de	 verdere		
	 uitvoering	van	bestaande	overeenkomsten	op	te	schorten.	
14.4	 Zolang	 geen	 volledige	 betaling	 van	 het	 aan	 IJB	 krachtens	 de	 overeenkomst	 toe	
	 komende	heeft	plaatsgevonden,	blijven	de	krachtens	de	overeenkomst	door	IJB	aan		
	 de	opdrachtgever	afgegeven	stukken	voor	rekening	en	risico	van	de	opdrachtgever,		
	 IJB	 haar	 eigendom	 en	 zal	 door	 de	 opdrachtgever	 op	 generlei	 wijze	 hoe	 dan	 ook		
	 gebruik	mogen	worden	gemaakt	van	de	uit	die	stukken	blijkende	of	anderszins	ter		
	 kennis	 van	 de	 opdrachtgever	 gebrachte	 resultaten	 uit	 de	 overeenkomst;	 de		
	 opdrachtgever	zal	evenmin	gerechtigd	zijn	juist	gemelde	stukken	en	resultaten	op		
	 welke	 wijze	 en	 voor	 welke	 doeleinden	 dan	 ook	 aan	 derden	 ter	 beschikking	 te		
	 stellen.	Het	voorgaande	is	van	overeenkomstige	toepassing	op	betaling	en	van	het		
	 aan	 IJB	krachtens	bijkomende	werkzaamheden	toekomende.	Totdat	het	eigendom		
	 van	de	hiervoor	bedoelde	stukken	op	de	opdrachtgever	is	overgegaan,	is	de	opdracht-	
	 gever	verplicht	deze	stukken	op	eerste	verzoek	terstond	aan	IJB	af	te	geven,	onver-	
	 minderd	 IJB	 haar	 overige	 rechten	 jegens	 de	 opdrachtgever	 en/of	 in	 artikel	 3.1		
	 bedoelde	derden.	
14.5	 Alle	kosten,	die	voor	IJB	verbonden	zijn	aan	de	inning	van	hetgeen	opdrachtgever		
	 aan	IJB	verschuldigd	is	komen	voor	rekening	van	opdrachtgever.	De	buitengerech-	
	 telijke	kosten	(waaronder	mede	is	begrepen	een	redelijke	vergoeding	voor	door	IJB	of		
	 zijn	 personeel	 aan	 de	 inning	 te	 besteden	 tijd)	 worden	 gesteld	 op	 10%	 van	 de		
	 verschuldigde	hoofdsom,	met	een	minimum	van	€	500,00.

Artikel 15 
Geschillen
15.1	 IJB	en	de	opdrachtgever	zijn	bevoegd	om	alle	geschillen	welke	naar	aanleiding	van		
	 de	overeenkomst	tussen	IJB	en	de	opdrachtgever,	maar	ook	naar	aanleiding	van	de		
	 overeenkomsten	die	voortvloeien	uit	die	overeenkomst,	mochten	ontstaan,	voor	te		
	 leggen	aan	de	bevoegde	rechter.	Partijen	zijn	ook	bevoegd	de	zaak	voor	te	leggen		

	 aan	de	Raad	van	Arbitrage	voor	de	Bouw,	waarbij	het	geschil	zal	worden	beslecht		
	 overeenkomstig	de	statuten	van	de	Raad,	zoals	die	drie	maanden	voor	het	tot	stand		
	 komen	van	de	overeenkomst	golden.
15.2	 In	 afwijking	 van	 het	 in	 het	 vorige	 lid	 bepaalde	 kunnen	 geschillen,	 welke	 tot	 de		
	 competentie	van	de	kantonrechter	behoren,	ter	keuze	van	de	meest	gerede	partij	ter		
	 beslechting	aan	de	bevoegde	kantonrechter	worden	voorgelegd.
15.3	 Indien	één	der	partijen	een	vordering	aanhangig	heeft	gemaakt	bij	één	van	de	in	het		
	 vorige	 lid	genoemde	 instanties,	 verliest	de	gedaagde	partij	 het	 recht	om	voor	de		
	 berechting	van	het	betreffende	geschil	de	andere	instantie	te	kiezen.	

Artikel 16 
Levertijd 
16.1	 Door	IJB	bij	de	aanbieding	opgegeven	(op)leveringstermijn	hebben	niet	de	strekking		
	 fataal	 te	 zijn.	 De	 opleveringstermijnen	 zijn	 slechts	 informatief,	 doch	 zullen	 de		
	 termijnen	naar	beste	vermogen	aangehouden	worden.
16.2	 Indien	voor	de	aflevering	een	bepaalde	datum	wordt	afgegeven	en	opdrachtgever		
	 heeft	hier	bezwaar	tegen,	dan	dient	hij	dit	binnen	een	redelijke	termijn	schriftelijk		
	 mee	te	delen.	
16.3	 Levertijd	kan	worden	uitgedrukt	in	een	levering	voor	een	bepaalde	datum,	dan	wel		
	 binnen	een	bepaald	 tijdvak.	 Is	 opdrachtgever	 een	 vooruitbetaling	 verschuldigd	of		
	 dient	 hij	 ten	behoeve	 van	de	uitvoering	 van	de	overeenkomst	 informatie	 ter	 be-	
	 schikking	te	stellen	dan	gaat	de	leveringstermijn	niet	eerder	in	dan	nadat	de	betaling		
	 geheel	is	ontvangen	respectievelijk	de	informatie	geheel	ter	beschikking	is	gesteld.
16.4	 In	het	geval	voor	de	aflevering	een	tijdvak	 in	de	overeenkomst	 is	vermeld,	zal	de		
	 opdrachtgever	tijdig,	doch	tenminste	5	werkdagen	voor	de	aanvang	van	dat	tijdvak		
	 afroepen,	tenzij	schriftelijk	anders	is	overeengekomen.	Bij	dit	afroepen	bevestigen		
	 partijen	de	datum	en	het	tijdstip	van	aflevering	of	stellen	zij	schriftelijk	een	nieuwe		
	 datum	en	een	nieuw	tijdstip	van	aflevering	vast,	dan	wel	komen	partijen	een	nieuwe		
	 afroeptermijn	overeen.
16.5	 Opdrachtgever	kan	een	overeenkomst	niet	wegens	termijnoverschrijding	ontbinden		
	 en	 IJB	 is	 ter	 zake	niet	 aansprakelijk,	 tenzij	 IJB	 de	 overeenkomst	 ook	niet	 of	 niet		
	 geheel	uitvoert	binnen	een	haar	na	afloop	van	de	overeengekomen	leveringstermijn		
	 schriftelijk	aangezegde,	redelijke	termijn.	Ontbinding	is	dan	slechts	toegestaan	voor		
	 zover	van	opdrachtgever	instandhouding	van	de	overeenkomst	in	redelijkheid	niet		
	 kan	worden	gevergd.	
16.6	 De	opdrachtgever	zorgt	ervoor	dat	de	schade,	die	voortvloeit	uit	een	niet	nakomen		
	 als	bedoeld	in	het	vorige	lid,	zoveel	mogelijk	wordt	beperkt.

Artikel 17 
Slotbepaling
Op	de	overeenkomst	en	alle	overeenkomsten	die	daaruit	voortvloeien	is	het	Nederlandse	
recht	van	toepassing.
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1.5	 Indien	de	opdracht	met	zich	meebrengt,	dat	IJB	voor	de	vervulling	ervan	zijn	werkzaam	
	 heden	moet	afstemmen	op	die	van	andere	door	de	opdrachtgever	ingeschakelde	be-
	 drijven,	zal	de	opdrachtgever	na	overleg	met	alle	betrokkenen	vaststellen	wie	met	de		
	 coördinatie	van	de	werkzaamheden	wordt	belast	en	wat	ieders	taak	in	dezen	is.
1.6	 De	in	het	vorige	lid	bedoelde	coördinatie	houdt	ten	minste	in	dat	de	coördinator	tijdig	in		
	 overleg	met	de	opdrachtgever	en	de	andere	bedrijven	een	tijdschema	voor	de	uitvoering		
	 van	de	in	het	vorige	lid	bedoelde	opdracht	vaststelt	en	dat	hij,	ingeval	van	tijdsoverschrij-	
	 ding	of	andere	omstandigheden	die	tot	vertraging	of	schade	kunnen	leiden,	onverwijld		
	 met	hen	overleg	pleegt	en	aan	hen	schriftelijk	verslag	daarvan	doet	toekomen.
1.7	 In	geval	van	detachering	onthoudt	de	opdrachtgever	zich	van	het	in	dienst	nemen	van		
	 deze	gedetacheerde	personen	gedurende	de	looptijd	van	de	detachering	en	een	hieraan		
	 gelijke	 periode	 direct	 na	 het	 einde	 van	 de	 detachering	 met	 een	 minimum	 van	 drie		
	 maanden	en	een	maximum	van	een	jaar.	
1.8	 Indien	 onderdelen	 van	 een	 overeenkomst	 tegenstrijdig	 zijn,	 wordt,	 tenzij	 een	 andere		
	 bedoeling	uit	de	overeenkomst	voortvloeit,	de	rangorde	daarvan	bepaald	aan	de	hand	van		
	 de	volgende	regels:
	 A:	De	algemene	branchevoorwaarden	gaan	voor	de	algemene	voorwaarden	IJB	Groep
	 B:	 Het	 meest	 recent	 geschreven	 of	 getekend	 document	 gaat	 voor	 een	 oud	 ge-	
	 schreven	of	getekend	document.
	 C:	De	beschrijving	gaat	voor	een	tekening.
	 D:	Een	bijzondere	regeling	gaat	voor	een	algemene	regeling;	met	dien	verstande,	dat		
	 A	voor	B	en	C	gaat.
	 Indien	toepassing	van	deze	regels	geen	uitkomst	biedt,	wordt	de	tegenstrijdigheid,		
	 met	inachtneming	van	de	billijkheid,	uitgelegd	ten	nadele	van	de	wederpartij	van	IJB.

Artikel 4 
Overeenkomsten aanbiedingen
4.1	 Aanbiedingen	zijn	drie	maanden	geldig,	tenzij	anders	is	overeengekomen
4.2	 Een	overeenkomst	komt	tot	stand	door	aanvaarding	van	onze	aanbiedingen	door	de		
	 opdrachtgever.	
4.3	 Indien	niet	binnen	8	werkdagen,	na	ontvangst	van	de	schriftelijke	bevestiging	van		
	 de	mondelinge	opdracht,	de	 juistheid	 van	de	bevestiging	wordt	betwist,	 staat	de		
	 juistheid	van	de	schriftelijke	bevestiging	van	de	mondelinge	opdracht	vast.	
4.4	 Onze	aanbiedingen	zijn	vrijblijvend	en	kunnen	mitsdien	door	IJB	nog	na	de	
	 aanvaarding	door	de	opdrachtgever	schriftelijk	worden	herroepen.	
4.5	 Geen	beroep	kan	worden	gedaan	op	en	geen	rechten	kunnen	worden	ontleend	aan		
	 algemene	 informatie	 die	 bij	 IJB	 aanwezig	 is	 of	 aan	 buiten	 de	 overeenkomst		
	 verkregen	informatie.	
4.6	 IJB	 kan	 van	 een	 tot	 stand	 gekomen	 overeenkomst	 een	 schriftelijke	 bevestiging		
	 vorderen	 die	 conform	 het	 bepaalde	 in	 aanbiedingen	 en/of	 verkoopbevestigingen		
	 moet	 luiden.	 Wanneer	 zodanige	 bevestiging	 niet	 wordt	 ontvangen	 binnen	 8		
	 werkdagen,	nadat	het	verzoek	hiertoe	gedaan	is,	kan	IJB	desgewenst:
	 A:	De	overeenkomst	als	vervallen	beschouwen,	zulks	zonder	dat	enige	gerechtelijke		
	 tussenkomst	 is	 vereist,	 mits	 hij	 opdrachtgever	 van	 zijn	 besluit	 daaromtrent		
	 schriftelijk	in	kennis	stelt.	In	dat	geval	is	opdrachtgever	volledig	aansprakelijk	voor		
	 alle	schaden	van	IJB,	voortvloeiende	uit	het	vervallen	zijn	van	de	overeenkomst.
	 B:	 De	 nakoming	 van	 haar	 verbintenissen	 opschorten	 tot	 dat	 de	 gevorderde		
	 bevestiging	is	ontvangen.

Artikel 5 
Gegevens, eigendom en gebruik documenten, auteursrechten en octrooien
5.1	 Gegevens	worden	door	IJB	schriftelijk	gerapporteerd.
5.2	 IJB	is	niet	gehouden	tot	opslag	van	gegevens	en/of	monsters	nadat	IJB	de	gegevens		
	 aan	de	opdrachtgever	heeft	gerapporteerd.
5.3	 Verzending	geschiedt	voor	risico	van	de	opdrachtgever.
5.4	 De	 kosten	 van	 digitale	 rapportage,	 extra	 rapportage,	 opslag	 van	 gegevens	 en		
	 monsters,	inclusief	daarvoor	benodigde	emballage	en	verzending	van	gegevens	en		
	 monsters,	zijn	voor	rekening	van	de	opdrachtgever.
5.5	 De	aan	de	opdrachtgever	geleverde	digitale	tekeningen	en	gegevens	worden	alleen		
	 beschikbaar	gesteld	ten	behoeve	van	exclusief	gebruik	door	de	opdrachtgever.	
5.6	 De	opdrachtgever	zal	IJB	niet	belemmeren	in	het	aan	derden	ter	beschikking	stellen		
	 van	zijn	kennis,	 tenzij	deze	kennis	bestaat	uit	bedrijfsgeheimen	van	de	opdracht-	
	 gever	of	onderdeel	vormt	van	een	vinding	ten	aanzien	waarvan	een	octrooi	aanvraag		
	 is	geschied	met	inachtneming	van	het	gestelde	in	het	vorige	lid.	
5.7	 A:	 IJB	 is	 verplicht	om,	naar	 zijn	mening	 voor	octrooiverlening	 vatbare	 vindingen,		



	 ontstaan	 tijdens	 en	 door	 de	 uitvoering	 van	 de	 opdracht,	 onverwijld	 onder	 de		
	 aandacht	van	de	opdrachtgever	te	brengen.
	 B:	Indien	een	zodanige	vinding	is	ontstaan	door	uitwisseling	van	kennis	tussen	de		
	 opdrachtgever	en	IJB,	heeft	de	opdrachtgever	het	recht	op	zijn	naam	en	voor	zijn		
	 rekening	octrooi	voor	die	vinding	aan	te	vragen.	De	opdrachtgever	stelt	IJB	van	zijn		
	 besluit	daartoe	onverwijld	schriftelijk	in	kennis.
	 IJB	is	desgevraagd	verplicht	de	opdrachtgever	bij	de	behandeling	van	de	aanvraag		
	 assistentie	te	verlenen.	De	daaruit	voor	IJB	voortvloeiende	werkzaamheden	zullen	op		
	 basis	van	besteedde	tijd	vergoed	worden.
	 C:	Als	de	opdrachtgever	een	octrooi	als	bedoeld	in	dit	lid	verkrijgt,	verleent	hij	om		
	 niet	aan	IJB	een	in	beginsel	niet	overdraagbare	licentie	op	die	vinding.
	 Bij	concrete	toepassing	van	die	licentie	zal	IJB	toestemming	aan	de	opdrachtgever		
	 vragen,	welke	toestemming	slechts	kan	worden	geweigerd	indien	de	opdrachtgever		
	 tegenstrijdige	belangen	met	zijn	bedrijf	kan	aantonen.
	 D:	Indien	de	opdrachtgever	van	het	in	B	genoemde	recht	geen	gebruik	maakt,	heeft		
	 IJB	het	 recht	op	zijn	naam	en	voor	zijn	 rekening	octrooi	voor	die	vinding	aan	 te		
	 vragen,	 één	 en	 ander	 met	 inachtneming	 dat	 dit	 met	 toestemming	 moet	 van	 de		
	 opdrachtgever.	 IJB	 stelt	 de	 opdrachtgever	 van	 zijn	 besluit	 daartoe	 onverwijld		
	 schriftelijk	in	kennis.
	 E:	 Als	 IJB	 een	 octrooi,	 als	 bedoeld	 in	 D,	 verkrijgt,	 verleent	 hij	 om	 niet	 aan	 de		
	 opdrachtgever	een	in	beginsel	niet	overdraagbare	licentie	deze	vinding	in	huidige		
	 bedrijfsvoering	van	de	opdrachtgever	toe	te	passen.
5.8	 Het	auteursrecht	inzake	afgegeven	documenten,	genoemd	in	artikel	8.1,	alsmede	dat		
	 inzake	het	ontwerp	genoemd	in	het	vorige	lid	blijft	berusten	op	IJB.	
5.9	 Alle	 door	 onze	 medewerkers	 in	 het	 kader	 van	 de	 opdracht	 verstrekte	 gegevens		
	 aangaande	 onze	 kennis	 of	 vaardigheden,	 vastgelegd	 in	 schriftelijke,	 digitale	 of		
	 materiële	vorm,	zijn	eigendom	van	IJB.	Zij	mogen	niet	zonder	onze	schriftelijke	toe	
	 stemming	door	 de	opdrachtgever	worden	gebruikt	 of	 aan	derden	 ter	 beschikking		
	 worden	gesteld.

Artikel 6 
Interpretaties en gebruik van de onderzoeksresultaten en rapporten.
6.1	 Onderzoeksresultaten	 en	 rapportages,	 in	 het	 bijzonder	 die,	 betreffende	 de		
	 bijkomende	 werkzaamheden,	 mogen	 door	 de	 opdrachtgever	 slechts	 worden		
	 gehanteerd	binnen	het	kader	van	de	doelstelling	waarvoor	zij	blijkens	de	overeen-	
	 komst	zijn	samengesteld.
6.2	 Mocht	er	een	verschil	van	mening	ontstaan	 in	verband	met	de	resultaten	van	de		
	 overeenkomst,	 dan	 verbindt	 IJB	 zich,	 op	 kosten	 van	 ongelijk,	 een	 onderzoek	 uit		
	 te	voeren.
6.3	 IJB	 staat	 niet	 in	 voor	 de	 juistheid	 van	 andere	 dan	 door	 haar	 gerapporteerde		
	 conclusies	 en/of	 interpretaties	 die	 de	 opdrachtgever	 en/of	 derden	 verbinden,	 aan		
	 door	haar	geleverde	onderzoeksresultaten	en	rapporten.
6.4	 In	geval	digitale	informatie	betreffende	onderzoeksresultaten	en	rapporten	afwijkt		
	 van	de	onder	IJB	berustende	hard	copy,	prevaleren	de	gegevens	op	de	hard	copy.

Artikel 7 
Vergunningen en aanleveren van gegevens
7.1	 De	 opdrachtgever	 staat	 jegens	 IJB	 in	 voor	 het	 tijdig	 verkrijgen	 en	 behouden	 van		
	 alle	 vergunningen,	 ontheffingen,	 gegevens,	 inlichtingen	 en	 beslissingen,	 ook	 die		
	 van	overheidswege,	welke	benodigd	zijn	voor	de	te	verrichten	werkzaamheden	en		
	 voor	 een	 normale	 wijze	 van	 uitvoering	 daarvan,	 alsmede	 toestemming	 tot	 het		
	 gebruik	van	de	toegangswegen	naar	het	werkterrein	en	de	bereik-	en	bereidbaarheid		
	 van	 het	 werkterrein.	 De	 opdrachtgever	 verschaft	 naast	 gegevens	 vroegtijdig	 de		
	 gegevens	betreffende	de	aanwezigheid	en	de	juiste	ligging	van	kabels	en	leidingen.
7.2	 De	opdrachtgever	voorziet	 IJB	vroegtijdig	van	kwalitatief	volwaardige	 tekeningen		
	 en	overige	gegevens	met	betrekking	tot	in	de	overeenkomst	genoemde	werkzaam-	
	 heden.	Kosten	van	vertraging	in	het	verstrekken	van	gegevens	komen	voor	rekening		
	 van	de	opdrachtgever.
7.3	 Alle	gevolgen	(boeten,	schaden	en	dergelijke)	ten	gevolge	van,	of	voortvloeiende	uit		
	 het	 niet	 (tijdig),	 verkeerde	 of	 onjuiste	 aanleveren	 van	 de	 in	 lid	 1	 en	 2	 bedoelde		
	 vergunningen	en	gegevens,	zijn	voor	rekening	van	de	opdrachtgever;	dit	geldt	in	het		
	 bijzonder	voor	de	kosten	van	eventuele	wachttijden	en	extra	transporten.	Dit	geldt		
	 ook	 voor	 het	 niet	 functioneren	 van	 door	 de	 opdrachtgever	 beschikbaar	 gestelde		
	 apparatuur,	stoffen	of	door	de	opdrachtgever	niet	correct	uitgevoerde	werkzaam-	
	 heden	en	het	raken	van	kabels	en	leidingen.
7.4	 Indien	wettelijke	 voorschriften	 of	 beschikkingen	 van	 overheidswege	hogere	 eisen		
	 aan	het	werk	stellen	dan	in	de	overeenkomst	is	bepaald,	zullen	wijzigingen	van	het		
	 werk,	 welke	 nodig	 zijn	 om	 aan	 die	 eisen	 te	 voldoen,	 worden	 verrekend	 als	 meer	
	 werk.	
7.5	 Voor	werkzaamheden	aan	of	op	openbare	wegen,	tram-	en	spoorwegen	en	in	het		
	 algemeen	werkzaamheden	aan	de	overheid	in	eigendom	toebehorende	onroerende		
	 zaken	zijn	de	voorgaande	leden	van	dit	artikel	onverminderd	van	toepassing.

Artikel 8 
Geheimhouding 
8.1	 Tekeningen,	 ontwerpen	 en	 berekeningen,	 objecten	 en	 andere	 soort	 gegevens	 die		
	 door	IJB	of	 in	haar	opdracht	door	een	externe	ontwerper	zijn	vervaardigd,	blijven	
	 eigendom	 van	 IJB.	 Deze	 gegevens	 mogen	 door	 de	 opdrachtgever	 slechts	 worden		
	 gebruikt	voor	het	doel	waartoe	IJB	deze	gegevens	aan	de	opdrachtgever	ter	hand	zijn		

	 gesteld.	 Indien	 geen	 opdracht	 wordt	 gegeven	 dienen	 deze	 bescheiden/gegevens		
	 binnen	 14	 dagen	 na	 een	 daartoe	 gedaan	 verzoek,	 franco	 terug	 te	 worden		
	 gezonden.	
8.2	 In	 afwijking	 van	 het	 vorige	 lid	 bepaalde	 is	 IJB	 gerechtigd	 na	 verloop	 van	 een		
	 jaar	sedert	de	datum	van	de	oplevering	van	enige	rapportage,	onderzoeks-	en	meet	
	 gegevens	 daaruit	 toe	 te	 voegen	 aan	 een	 databank	 en	 daarover	 in	 het	 kader	 van		
	 de	 bedrijfsvoering	 op	 iedere	 voorkomende	wijze	 te	 beschikken	 of	 door	 derden	 te		
	 laten	beschikken.

Artikel 9 
Overmacht, stagnaties en hindernissen
9.1	 Indien	 tijdens	 de	 uitvoering	 van	 de	 overeenkomst	 blijkt	 dat	 het	 product	 of	 een		
	 onderdeel	daarvan	door	overmacht	of	een	andere	oorzaak	niet	of	slechts	gewijzigd		
	 kan	worden	geleverd,	is	iedere	partij	die	dit	bemerkt	verplicht	om	hiervan	onverwijld		
	 mededelingen	te	doen	aan	de	wederpartij	teneinde	in	onderling	overleg,	hetzij	de		
	 uitvoering	van	de	overeenkomst	aan	de	gewijzigde	omstandigheden	aan	te	passen,		
	 hetzij	tot	een	andere	redelijke	oplossing	te	komen.	
9.2	 Vertragingsschade	 ten	 gevolge	 van	 een	 oorzaak	 die	 niet	 aan	 IJB	 kan	 worden		
	 toegerekend,	waaronder	 in	 ieder	geval	wordt	verstaan	het	opnieuw	uitzetten	van		
	 piketten,	plaatsen	van	peilbuizen,	opnieuw	inwinnen	van	data,	een	onbegaanbaar		
	 terrein,	 een	 onbereikbare	 onderzoekslocatie,	 en/of	 ondergrondse	 obstakels,	 zoals		
	 kabels,	 leidingen	 en	 explosieven,	 zal	 worden	 verrekend	 als	 meerwerk	 tegen	 het		
	 geldende	tarief.
9.3	 Ingeval	 van	 overmacht	 bij	 IJB	 wordt	 de	 uitvoering	 van	 de	 overeenkomst	 op-	
	 geschort	 zolang	 de	 oorzaak	 van	 de	 overmacht	 de	 uitvoering	 onmogelijk	 maakt,		
	 zonder	 dat	 de	 opdrachtgever	 of	 derden	 aanspraak	 kan/kunnen	 maken	 op	 schade	
	 vergoeding.	IJB	is	bevoegd	de	overeenkomst	in	geval	van	overmacht	te	ontbinden.		
	 Deze	ontbindingsbevoegdheid	komt	IJB	ook	toe	in	geval	van	tijdelijke	overmacht.
9.4	 Onder	overmacht	wordt	onder	meer,	derhalve	niet	uitsluitend,	verstaan:
	 A:	 Oorlog,	 onlusten,	 abnormale	 hoge	 en	 lage	 waterstanden	 of	 rampen,	 dan	 wel		
	 extreme	weersomstandigheden;
	 B:	 Belemmerende	 maatregelen	 van	 binnen	 -	 en	 buitenlandse	 overheden,	 brand,		
	 sabotage,	 algehele	 werkstaking,	 uitsluiting,	 oproer,	 molest,	 vervoersstremmingen,		
	 tekortkomingen	 van	derden	met	 betrekking	 tot	 door	 IJB	 (terzake	 van	de	door	 de		
	 opdrachtgever	aan	IJB	verleende	opdracht)	met	deze	derden	gesloten	inkoop-	en/of		
	 opdrachtovereenkomsten,	die	 in	redelijkheid	niet	geacht	kunnen	worden	voor	ons		
	 risico	 te	 komen,	 vertraging	 in	 aanvoer	 van	 materialen,	 niet	 op	 tijd	 leveren	 van		
	 leveranciers,	 bedrijfsbezetting	 respectievelijk	 bezetting	 van	 de	 plaats	 waar	 de		
	 overeengekomen	 werkzaamheden	 verricht	 moeten	 worden	 respectievelijk	 verricht		
	 worden	etc.
	 C:	 Zodanige	 wijzigingen	 in	 de	 omstandigheden	 dat	 (verdere)	 nakoming	 van		
	 verplichting	voor	IJB	zo	bezwaarlijk	wordt	dat	deze	redelijkerwijze	niet	van	ons	kan		
	 worden	verlangd;
	 D:	Het	in	gevaar	komen	van	de	veiligheid	van	de	medewerkers	van	IJB,	door	welke		
	 omstandigheden	ook.

Artikel 10 
Ingebreke blijven van een partij
10.1	 IJB	is,	indien	noodzakelijk,	gerechtigd	voor	rekening	van	de	opdrachtgever	die	maat	
	 regelen	te	treffen	die	nodig	zijn,	ook	al	is	het	verzuim	in	de	zin	van	het	art.	6:81	BW		
	 nog	niet	ingetreden.
10.2	 Iedere	 tekortkoming	 van	 de	 opdrachtgever	 in	 de	 nakoming	 van	 één	 van	 haar		
	 verbintenissen	geeft	IJB	de	bevoegdheid	om	de	overeenkomst	geheel	of	gedeeltelijk		
	 te	ontbinden.
10.3	 Indien	IJB	vermoed	dat	opdrachtgever	niet	tijdig	haar	verbintenissen	uit	de	overeen-	
	 komst	na	zal	komen	of	indien	de	wederpartij	de	verbintenissen	uit	de	overeenkomst		
	 niet	tijdig	nakomt,	kan	IJB	zekerheid	verlangen	middels	een	bankgarantie	ter	waarde		
	 van	het	dan	nog	door	IJB	uit	te	voeren	deel	van	de	overeenkomst.
10.4	 Hetgeen	 opdrachtgever	 uit	 hoofde	 van	 de	 overeenkomst	 aan	 IJB	 verschuldigd	 is,		
	 wordt	ten	volle	direct	opeisbaar	in	geval	van:	surséance	van	betaling	of	faillissement		
	 van	 opdrachtgever	 of	 aanvraag	 daartoe,	 ondercuratelestelling	 of	 onder	 bewind-	
	 stelling	 van	 opdrachtgever,	 besluit	 van	 opdrachtgever	 tot	 gehele	 of	 gedeeltelijke		
	 staking	of	overdracht	 van	de	onderneming,	 ontbinding	 van	de	 vennootschap	 van		
	 opdrachtgever,	meer	dan	tweemaal	niet-tijdige	betaling	door	opdrachtgever.	In	de		
	 gevallen	van	(aanvraag	tot)	surséance	van	betaling	of	faillissement	is	IJB	bevoegd		
	 alle	 overeenkomsten	 met	 opdrachtgever	 met	 onmiddellijke	 ingang	 te	 beëindigen		
	 wanneer	deze	niet	binnen	8	kalenderdagen	na	een	daartoe	strekkend	verzoek	een		
	 naar	het	oordeel	van	IJB	passende	zekerheid	voor	al	hetgeen	opdrachtgever	aan	IJB		
	 verschuldigd	is	en	nog	zal	worden	heeft	verstrekt,	zulks	onverminderd	het	recht	van	
	 IJB	op	schadevergoeding.
10.5	 Indien	 IJB	verplicht	 is	het	eerste	 te	presteren,	 is	 zij	bevoegd	haar	prestatie	op	 te		
	 schorten	indien	zij	verneemt,	dan	wel	goede	gronden	heeft	om	aan	te	nemen	dat	de		
	 wederpartij	haar	verbintenissen	uit	de	overeenkomst	niet	(tijdig)	zal	nakomen.

Artikel 11 
Tussentijdse wijziging en beëindiging van de overeenkomst
11.1	 Indien	de	opdrachtgever	de	opdracht	tussentijds	opzegt,	dient	hij	het	auteursrecht		
	 van	IJB	ten	volle	te	eerbiedigen	in	overeenstemming	met	het	bepaalde	in	Artikel	5.	

11.2	 Indien	het	aan	de	opdrachtgever	opgedragen	werk,	waartoe	de	levering	plaatsvindt,		
	 wordt	geschorst	of	tijdelijk	stilgelegd	en	de	uitvoering	moet	geheel	of	gedeeltelijk		
	 worden	opgeschort,	heeft	IJB	recht	op	vergoeding	van	de	schade	die	zij	ten	gevolge		
	 van	de	opschorting	of	opzegging	lijdt.
11.3	 Indien	het	 aan	de	opdrachtgever	 opgedragen	werk,	waartoe	de	 levering	door	 IJB		
	 plaatsvindt,	in	onvoltooide	staat	wordt	beëindigd,	dan	wel	indien	de	overeenkomst		
	 tussen	de	opdrachtgever	en	diens	opdrachtgever	wordt	opgezegd,	is	de	opdracht-	
	 gever	bevoegd	de	onderhavige	overeenkomst	geheel	of	gedeeltelijk	 te	ontbinden.		
	 Hetzelfde	geldt	indien	de	overeenkomst	tussen	de	opdrachtgever	en	diens	opdracht-	
	 gever	wordt	ontbonden.
11.4	 Ingeval	van	opzegging	van	de	opdracht	als	in	lid	1,	2	of	3	bedoeld,	is	de	opdracht-	
	 gever	verplicht	IJB	te	vergoeden:
	 A:	De	honorering	naar	de	stand	van	de	werkzaamheden.
	 B:	De	bijkomende	kosten.
	 C:	De	toezichtkosten.
	 D:	 De	 kosten	 voortvloeiend	 uit	 de	 eventueel	 door	 IJB	 voor	 de	 vervulling	 van	 de		
	 opdracht	reeds	in	redelijkheid	aangegane	verbintenissen	met	derden.
	 Daarnaast	is	IJB	gerechtigd	vergoeding	van	zijn	schade	die	het	door	de	onderbreking		
	 lijdt,	van	de	opdrachtgever	te	vorderen,	onverminderd	de	gehoudenheid	van	IJB,	die		
	 schade	zoveel	mogelijk	te	beperken.
11.5	 In	de	 in	het	vorige	 lid	bedoelde	gevallen,	evenals	 in	de	gevallen	van	 tussentijdse		
	 beëindiging	van	de	overeenkomst	door	de	opdrachtgever	en	de	door	de	opdracht-	
	 gever	 in	onvoltooide	staat	beëindigen	van	het	opgedragen	werk	(anders	dan	voor		
	 zover	dit	aan	IJB	is	toe	te	rekenen)	heeft	IJB	recht	op	de	prijs,	vermeerderd	met	de		
	 kosten	die	zij	als	gevolg	van	de	niet	voltooiing	heeft	moeten	maken	en	verminderd		
	 met	de	door	haar	door	de	beëindiging	bespaarde	kosten.
11.6	 Onverminderd	het	bepaalde	in	de	wet	heeft	IJB	het	recht	om	de	overeenkomst	door		
	 een	schriftelijke	mededeling	geheel	of	gedeeltelijk	te	ontbinden,	indien:	
	 A:	De	duur	en/of	de	gevolgen	van	de	opschorting	als	bedoelt	in	dit	artikel,	dan	wel		
	 een	overmachttoestand	dit	redelijkerwijs	rechtvaardigen.
	 B:	In	het	geval	als	bedoeld	in	het	vorige	lid,	na	verloop	van	een	maand	geen	redelijke		
	 oplossing	ter	zake	van	prijs,	technische	uitvoering	of	levertijd	kan	worden	gevonden.
11.7	 IJB	 kan	 de	 opdracht	 ontbinden	 ingeval	 van	 eigen	 overmacht	 en	 ingeval	 van	 een		
	 toerekenbare	 tekortkoming	 van	 de	 opdrachtgever.	 Voorts	 kan	 IJB	 de	 opdracht		
	 tussentijds	opzeggen	wegens	gewichtige	 redenen.	De	opdrachtgever	dient	ook	 in		
	 dat	geval	het	auteursrecht	van	IJB	ten	volle	te	eerbiedigen	in	overeenstemming	met		
	 het	bepaalde	in	Artikel	5.
11.8	 Indien	de	opdracht	door	IJB	wordt	beëindigd	wegens	een	toerekenbare	tekortkoming		
	 van	de	opdrachtgever	of	wegens	van	diens	zijde	bijgebrachte	gewichtige	redenen,		
	 heeft	IJB	bovendien	het	recht	om	haar	daardoor	geleden	schade	op	de	opdrachtgever		
	 te	verhalen,	of	(	naar	keuze	van	IJB)	een	vergoeding	te	eisen	volgens	maatstaf	van	lid	3.
11.9	 Ingeval	 van	een	 langere	onderbreking	dan	6	maanden	zijn	partijen	verplicht	met		
	 elkaar	in	overleg	te	treden	met	het	oog	op	een	beëindiging	van	de	opdracht	over	
	 eenkomstig	het	bepaalde	in	dit	artikel.

Artikel 12 
Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1	 Zolang	IJB	als	eigenaar	dient	te	worden	aangemerkt,	verplicht	de	opdrachtgever	zich		
	 jegens	haar	om	het	geleverde	product	zorgvuldig	te	behandelen	en	dit	niet	te	ver	
	 panden,	niet	te	verwerken,	over	te	dragen	of	af	te	geven,	anders	dan	in	het	kader	van		
	 de	normale	bedrijfsvoering.
12.2	 In	geval	van	een	toerekenbare	tekortkoming	 is	 IJB	slechts	aansprakelijk	voor	ver-	
	 goeding	van	schade	bestaande	uit:
	 A:	De	noodzakelijke	kosten	van	de	aanpassing	indien	en	voor	zover	deze	kosten	voor		
	 rekening	van	de	opdrachtgever	zijn	gekomen.
	 B:	De	kosten	van	het	herstel	van	gebreken	en	van	de	door	die	gebreken	rechtstreeks		
	 veroorzaakte	schade.
	 C:	 De	 in	 redelijkheid	 gemaakte	 en	 door	 de	 opdrachtgever	 vergoedde	 kosten	 van		
	 andere	bij	de	overeenkomst	of	de	 realisatie	van	de	overeenkomst	betrokken	con-	
	 tractanten	van	de	opdrachtgever,	indien	en	voor	zover	deze	kosten	een	rechtstreeks		
	 gevolg	 zijn	 van	 de	 toerekenbare	 tekortkoming	 van	 IJB.	 De	 in	 de	 vorige	 alinea		
	 bedoelde	kosten	zijn	nimmer	kosten	die	in	de	bouwsom	zouden	zijn	begrepen	als	de		
	 opdracht	van	aanvang	af	goed	zou	zijn	geweest.	Tot	rechtstreekse	schade	behoren		
	 in	geen	geval:	bedrijfsschade,	omzetderving,	waardevermindering	van	producten	en		
	 vergelijkbare	schaden.
12.3	 De	 aansprakelijkheid	 van	 IJB	 is	 beperkt	 tot	 het	 bedrag	 dat	 de	 verzekeraar	 aan		
	 IJB	uitkeert,	ter	zake	van	door	de	opdrachtgever	geleden	schade.	
12.4	 Indien	de	schade	niet	door	de	verzekering	is	gedekt,	dan	wel	de	verzekeraar	niet	tot		
	 uitkering	overgaat,	is	onze	aansprakelijkheid	beperkt	tot	maximaal	honderd	procent		
	 van	 de	 opdrachtsom	 van	 onze	 dienstverlening	 en/of	 levering,	 exclusief	 omzetbe-	
	 lasting	tot	een	maximum	van	honderdduizend	euro.	En	tot	maximaal	vijftig	procent		
	 van	de	opdrachtsom	boven	de	honderdduizend	euro.	
12.5	 In	aanvulling	op	voorgaande	leden	van	dit	artikel	aanvaardt	IJB	geen	aansprakelijk-	
	 heid	in	de	volgende	gevallen:
	 A:	Voor	de	schade	die	naar	normaal	gebruik	in	de	branche	behoort	te	worden	gedekt		
	 door	een	door	de	opdrachtgever	te	sluiten	CAR-verzekering.
	 B:	Voor	de	juistheid	en/of	volledigheid	van	door	de	opdrachtgever	aangeleverde	dan		
	 wel	door	IJB	bij	derden	opgevraagde	informatie.
	 C:	Voor	werkzaamheden	uitgevoerd	door	niet	bij	IJB	in	dienst	zijnde	personeel,	dat		
	 op	aanwijzing	van	de	opdrachtgever	bij	de	uitvoering	van	het	werk	is	ingezet.

	 D:	 Voor	 afwijkingen	 in	 de	 door	 IJB	 verstrekte	 onderzoeksgegevens	 op	 digitale		
	 informatiedragers.
	 E:	Voor	schade	als	gevolg	van	het	achterblijven	in	de	bodem	van	bij	de	uitvoering		
	 van	de	opdracht	door	IJB	gebruikte	materialen.	
	 F:	 Voor	 schade	 veroorzaakt	 door	 het	 als	 gevolg	 van	 opgetreden	 hindernissen	 als		
	 bedoeld	in	Artikel	9	van	deze	voorwaarden	uitvallen	en/of	disfunctioneren	van	door		
	 IJB	ter	uitvoering	van	de	opdracht	ingezette	apparatuur	en	materieel.
	 G:	 Voor	 schade	 aan	 kabels,	 leidingen,	 bestrating	 en	 soortgelijke	 voorzieningen		
	 wanneer	opdrachtgever	in	gebreke	is	gebleven	IJB	de	desbetreffende	gegevens	naar		
	 behoren	tijdig	voor	de	aanvang	van	de	werkzaamheden	ter	uitvoering	van	de	opdracht		
	 ter	beschikking	te	stellen	conform	het	bepaalde	in	Artikel	7	van	deze	voorwaar-
	 den.
	 H:	Voor	schade	als	gevolg	van	bij	de	uitvoering	van	een-	anders	dan	tot	vaststelling		
	 van	 milieugevaarlijke	 verontreiniging	 strekkende-	 opdracht	 vrijgekomen	 milieu		
	 gevaarlijke	verontreinigingen.
	 I:	 Voor	 schade	 ontstaan	 door	 het,	 als	 gevolg	 van	 de	 uitvoering	 van	 de	 opdracht,		
	 uitstromen	van	vloeibare	of	gasvormige	stoffen	uit	de	bodem.
	 J:	Voor	schade	als	gevolg	van	overschrijding	van	(op)leveringstermijnen.
	 K:	Voor	schade	als	gevolg	van	het	bereiken	van	de	onderzoekspunten,	zoals	onder		
	 meer	doch	niet	uitsluitend	spoorvorming.
	 L:	Voor	de	juistheid	van	andere	dan	door	IJB	gerapporteerde	conclusies	en/of	inter	
	 pretaties	die	de	opdrachtgever	of	derden	verbinden	aan	door	IJB	geleverde	onder-	
	 zoeksresultaten	en/of	rapportages.
	 M:	Wegens	niet	of	niet	tijdig	leveren.
	 N:	 Bij	 detachering	 is	 IJB	 slechts	 verantwoordelijk	 met	 inachtneming	 van	 het		
	 overige	 in	 artikel	 van	 deze	 voorwaarden	 voor	 het	 beschikbaar	 zijn	 van	 de	 ge-	
	 detacheerde	 perso(o)n(en)	 met	 de	 overeengekomen	 kwaliteit	 voor	 de	 overeenge-	
	 komen	periode.
	 Behoudens	het	bepaalde	in	de	vorige	alinea	is	IJB	niet	aansprakelijk	voor	vergoeding		
	 van	 schade	 van	de	opdrachtgever	 of	 derden	 (mede)	 veroorzaakt	door	de	gedeta-	
	 cheerde.
	 De	opdrachtgever	is	aansprakelijk	voor	en	vrijwaart	IJB	ter	zake	van	vorderingen	tot		
	 vergoeding	van	schade	van	derden	veroorzaakt	door	de	gedetacheerde.
12.6	 In	geval	van	overmacht,	als	bedoeld	in	Artikel	9	aanvaardt	IJB	geen	aansprakelijkheid.
12.7	 Reclames	 terzake	 van	 beweerde	 onjuiste	 leveringen	 dienen	 binnen	 8	 dagen	 na		
	 datum	van	levering	schriftelijk	bij	IJB	te	zijn	ingediend.	Bij	gebreke	waarvan	iedere		
	 aansprakelijkheid	van	IJB	terzake	komt	te	vervallen.	Indien	opdrachtgever	ten	ge-	
	 noege	van	IJB	aantoont	dat	de	gestelde	onjuistheid	der	levering	op	de	datum	der		
	 levering	zelve	niet	kenbaar	was,	gaat	genoemde	termijn	in	op	de	dag	waarop	zulks		
	 wel	het	geval	was.
12.8	 Elke	aansprakelijkheid	onzerzijds	vervalt	na	verloop	van	vijf	jaren,	gerekend	vanaf	de		
	 datum	van	de	eindfactuur	van	de	overeenkomst.	
12.9	 Een	 rechtsvordering	wegens	 een	 gebrek	 vervalt	 in	 elk	 geval	 na	 2	 jaren	nadat	 de		
	 wederpartij	terzake	heeft	geprotesteerd.
12.10	 Degene	die	 IJB	een	opdracht	verstrekt,	 is	 jegens	 IJB	hoofdelijk	aansprakelijk	voor		
	 alle	verplichtingen	uit	de	opdracht	voortvloeiende,	ook	al	 is	die	opdracht	namens		
	 derden	verstrekt
12.11	 Opdrachtgever	 is	 verplicht	 IJB	 en	 de	 ter	 zake	 van	 de	 uitvoering	 van	 de	 aan	 IJB		
	 verstrekte	opdracht	door	 IJB	 ingezette	medewerkers	 te	vrijwaren	voor	verbintenis	
	 rechtelijke	aanspraken	van	derden	ter	zake	van	de	uitvoering	van	de	opdracht.	Wordt		
	 IJB	zelf	ter	zake	van	een	schending	of	inbreuk,	als	bedoeld	in	lid	17	door	derden	aan	
	 gesproken,	 dan	 is	 de	 opdrachtgever	 op	 overeenkomstige	 wijze	 gehouden	 IJB	 te		
	 vrijwaren	en	schadeloos	te	stellen.
12.12	 De	opdrachtgever	 vrijwaart	 IJB	 tegen	aanspraken	 van	derden	 tot	 vergoeding	 van		
	 schade	voor	zover	deze	tijdens	het	transport	of	bij	het	leveren	van	het	product	is		
	 veroorzaakt	 en	 toe	 te	 rekenen	 is	 aan	 de	 leverancier,	 zijn	 personeel,	 zijn	 toeleve-	
	 ranciers	of	zijn	transporteurs.
12.13	 De	opdrachtgever	draagt	de	verantwoordelijkheid	voor	de	door	of	namens	hem	voor-	
	 geschreven	 constructies	 en	 werkwijzen,	 alsmede	 voor	 de	 door	 of	 namens	 hem		
	 verstrekte	gegevens.
12.14	 De	opdrachtgever	is	aansprakelijk	voor	schade	die	wordt	veroorzaakt	door	bouwstof-	
	 fen,	materialen	of	hulpmiddelen,	welke	door	of	namens	hem	 ter	beschikking	 zijn		
	 gesteld	of	voorgeschreven	en	naar	hun	aard	ongeschikt	blijken	te	zijn	voor	het	doel		
	 waarvoor	zij	volgens	de	overeenkomst	bestemd	zijn.
12.15	 Indien	de	opdrachtgever	het	product	niet	afneemt	op	het	met	 inachtneming	van		
	 Artikel	16	vastgestelde	tijdstip,	is	hij	aansprakelijk	voor	de	daaruit	direct	voortvloei-	
	 ende	schade	(met	inbegrip	van	een	schadevergoeding	voor	opslag).
12.16	 Onverminderd	het	in	de	wet	en	het	in	de	volgende	leden	bepaalde	en	behoudens	aan		
	 eventueel	toepasselijke	garanties	door	de	opdrachtgever	te	ontlenen	aanspraken,	is		
	 IJB	na	aflevering	niet	meer	aansprakelijk	voor	tekortkomingen	aan	het	product.
12.17	 Indien	het	product	of	enig	onderdeel	daarvan	een	verborgen	gebrek	bevat	dat	
	 aan	 IJB	 kan	 worden	 toegerekend	 en	 waarvan	 de	 opdrachtgever	 IJB	 binnen	
	 6	 weken	 na	 ontdekking	 mededeling	 heeft	 gedaan,	 is	 IJB	 voor	 dat	 gebrek
	 ten	 opzichte	 van	 de	 opdrachtgever	 aansprakelijk.	 Een	 gebrek	 is	 als	 een
	 verborgen	 gebrek	 aan	 te	 merken	 indien	 het	 door	 de	 opdrachtgever
	 niet	 bij	 de	 aflevering	 is	 geconstateerd	 of	 behoefde,	 ondanks	 redelijk		
	 uitgevoerde	 inspectie,	 te	 worden	 geconstateerd.	 De	 rechtsvordering	 uit		
	 hoofde	van	verborgen	gebrek	is	niet	ontvankelijk,	indien	deze	wordt	ingesteld	na		
	 verloop	van	5	jaar	na	de	dag	van	aflevering.	
12.18	 IJB	 is	 niet	 aansprakelijk	 voor	 eventuele	 schade,	 ontstaan	 door	 gebreken	 in	 de		
	 geleverde	digitale	tekeningen	en	gegevens


