
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CIBIS GROEP B.V.

ARTIKEL 1  ALGEMEEN

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

b. het adviesbureau: CIBIS Bouwadviseurs.

ARTIKEL 2  TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en over-

eenkomsten tussen het adviesbureau en opdrachtgever zulks met uitsluiting van 

eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever. Wijzigingen in deze voor-

waarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.

De rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur  DNR 2011 is 

naast deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle onze aanbiedingen en 

met ons gesloten overeenkomsten. De DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie van de 

rechtbank te Amsterdam op 21 juli 2011 onder nummer 78/2011.  

De opdrachtgever die niet op de hoogte is van de inhoud van de DNR 2011 wordt 

op verzoek een exemplaar toegezonden. In geval van strijdigheid tussen deze Al-

gemene Voorwaarden en de DNR 2011 prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met de Algemene Voor-

waarden van het adviesbureau en de DNR 2011 in strijd zijn, zijn op aanbiedingen 

van en overeenkomsten met het adviesbureau niet van toepassing.

Indien een opdracht namens de opdrachtgever wordt verstrekt door een derde, 

dan staat die derde er voor in dat de opdrachtgever van deze voorwaarden kennis  

heeft genomen en aanvaardt, bij gebreke waarvan de derde aan voorwaarden is 

gebonden als ware hij zelf opdrachtgever. In dat geval zijn zowel opdrachtgever 

als derde, jegens het adviesbureau hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtin-

gen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende.

  

ARTIKEL 3  VRIJwARING DOOR OPDRAcHTGEVER

3.1 Opdrachtgever is verplicht het adviesbureau te vrijwaren voor alle   

 aanspraken van derden, voortvloeiende uit of verband houdende met  

 de uitvoering van de werkzaamheden van het adviesbureau.

ARTIKEL 4  AANSPRAKELIJKHEID VAN HET ADVIESbuREAu

4.1 Het adviesbureau zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren,   

 behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn    

 beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen. 

 Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan het   

 adviesbureau onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is   

 het adviesbureau voor de daardoor ontstane schade niet    

 aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft   

 geleden door een fout van het adviesbureau, die bij zorgvuldig 

 handelen zou zijn vermeden, is het adviesbureau voor die schade   

 slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium   

 voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van het 

                  adviesbureau sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove   

 nalatigheid.

4.2 Voor het overige geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid hoofdstuk  

 6 van de DNR 2011.

ARTIKEL 5  ONDERbREKING OPDRAcHT

Indien de startdatum van de werkzaamheden van het adviesbureau en/of de 

bouwwerkzaamheden meer dan drie maanden opschuiven, na het sluiten van de 

overeenkomst, wordt dit beschouwd als onderbreking van de opdracht als bedoeld 

in art. 19 van de DNR 2011. In dat geval worden de werkzaamheden van het 

adviesbureau afgesloten en afgerekend, naar de stand van de werkzaamheden. In 

afwijking van het bepaalde in art. 19 van de DNR 2011 zal bij voortgang van 

de werkzaamheden van het adviesbureau opnieuw worden geoffreerd en dient 

terzake een nieuwe overeenkomst te worden gesloten.

ARTIKEL 6  bETALING

Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, 

te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 

dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van stor-

ting ten gunste van een door het adviesbureau aan te wijzen bankrekening.

Indien de opdrachtgever niet binnen de onder lid 6.1 genoemde termijn heeft 

betaald, is het adviesbureau gerechtigd, nadat de opdrachtgever ten minste een 

maal is aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd 

de overige rechten van het adviesbureau, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de 

wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, 

die het adviesbureau maakt als gevolg  van de niet-nakoming door de opdrachtge-

ver van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar 

het oordeel van het adviesbureau daartoe aanleiding geeft, is het adviesbureau 

gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) 

zekerheid stelt in een door het adviesbureau te bepalen vorm. Indien de opdracht-

gever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is het adviesbureau gerechtigd, 

onverminderd de overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst 

onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan het adviesbu-

reau uit welke hoofde dan ook verschuldigd direct opeisbaar.

ARTIKEL 7  INTERPRETATIES EN GEbRuIK VAN RAPPORTAGES

Het adviesbureau is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor door anderen gege-

ven interpretaties van rapportages.

Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de resultaten van het onderzoek en 

de in dat kader door het adviesbureau verstrekte gegevens, werkwijzen, adviezen 

en andere geestesproducten van het adviesbureau, een en ander in de ruimste 

zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te 

openbaren of te exploiteren, zonder schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 8  TOEPASSELIJK REcHT

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het adviesbureau is Neder-

lands recht van toepassing. Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en 

het adviesbureau zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. 

Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht 

een geschil te bestaan.

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als 

zodanig worden beschouwd, welke tussen de opdrachtgever en het adviesbureau 

mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst die daarvan 

een uitvloeisel is, zullen met uitsluiting van de gewone rechter uitsluitend en in 

hoogste instantie worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement 

van de Commissie van Geschillen, vastgesteld door het Hoofdbestuur van het 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs, zoals dat reglement ter griffie van de Arrondis-

sementsrechtbank te ’s-Gravenhage zal zijn gedeponeerd op de dag waarop het 

geschil aanhangig wordt gemaakt.

Een overeenkomstig lid 2 van dit artikel en het aldaar genoemde Reglement 

benoemd scheidsgerecht oordeelt als goede man(nen) naar billijkheid.

Waar in dit artikel wordt gesproken van de opdrachtgever respectievelijk het 

adviesbureau worden rechtverkrijgenden van de opdrachtgever respectievelijk het 

adviesbureau daaronder begrepen.


