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ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  
	  

	  
	  
	  
	  
Algemene	  Voorwaarden	  Bouwkostenservice	  gevestigd	  te	  Hoofddorp	  nader	  te	  noemen	  Bouwkostenservice	  bij	  de	  uitvoering	  van	  opdrachten	  en	  de	  levering	  van	  diensten	  	  
	  
1) Algemeen	  
a) Deze	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  iedere	  aanbieding,	  offerte	  en	  overeenkomst	  voor	  alle	  advies-‐	  en	  aanverwante	  opdrachten	  (hierna	  diensten	  genoemd)	  tussen	  

Bouwkostenservice,	  hierna	  te	  noemen:	  Bouwkostenservice,	  en	  een	  opdrachtgever	  waarop	  Bouwkostenservice	  deze	  voorwaarden	  van	  toepassing	  heeft	  verklaard,	  voor	  
zover	  van	  deze	  voorwaarden	  niet	  door	  partijen	  uitdrukkelijk	  en	  schriftelijk	  is	  afgeweken.	  

b) De	  onderhavige	  voorwaarden	  zijn	  eveneens	  van	  toepassing	  op	  overeenkomsten	  met	  Bouwkostenservice,	  voor	  de	  uitvoering	  waarvan	  door	  Bouwkostenservice	  derden	  
dienen	  te	  worden	  betrokken.	  

c) De	  toepasselijkheid	  van	  eventuele	  andere	  voorwaarden	  van	  opdrachtgever	  wordt	  uitdrukkelijk	  van	  de	  hand	  gewezen.	  
d) Indien	  één	  of	  meerdere	  bepalingen	  in	  deze	  algemene	  voorwaarden	  op	  enig	  moment	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  nietig	  zijn	  of	  vernietigd	  mochten	  worden,	  dan	  blijft	  het	  

overigens	  in	  deze	  algemene	  voorwaarden	  bepaalde	  volledig	  van	  toepassing.	  Bouwkostenservice	  en	  de	  opdrachtgever	  zullen	  alsdan	  in	  overleg	  treden	  teneinde	  nieuwe	  
bepalingen	  ter	  vervanging	  van	  de	  nietige	  of	  vernietigde	  bepalingen	  overeen	  te	  komen,	  waarbij	  zoveel	  als	  mogelijk	  het	  doel	  en	  de	  strekking	  van	  de	  oorspronkelijke	  
bepalingen	  in	  acht	  wordt	  genomen.	  

e) Indien	  onduidelijkheid	  bestaat	  omtrent	  de	  uitleg	  van	  één	  of	  meerdere	  bepalingen	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden,	  dan	  dient	  de	  uitleg	  plaats	  te	  vinden	  ‘naar	  de	  
geest’	  van	  deze	  bepalingen.	  

f) Indien	  zich	  tussen	  partijen	  een	  situatie	  voordoet	  die	  niet	  in	  deze	  algemene	  voorwaarden	  geregeld	  is,	  dan	  dient	  deze	  situatie	  te	  worden	  beoordeeld	  naar	  de	  geest	  van	  
deze	  algemene	  voorwaarden.	  

g) Indien	  Bouwkostenservice	  niet	  steeds	  strikte	  naleving	  van	  deze	  voorwaarden	  verlangt,	  betekent	  dit	  niet	  dat	  de	  bepalingen	  daarvan	  niet	  van	  toepassing	  zijn,	  of	  dat	  
Bouwkostenservice	  in	  enigerlei	  mate	  het	  recht	  zou	  verliezen	  om	  in	  andere	  gevallen	  de	  stipte	  naleving	  van	  de	  bepalingen	  van	  deze	  voorwaarden	  te	  verlangen.	  
	  

2) Offertes,	  aanbiedingen	  en	  prijzen	  
a) Alle	  offertes	  en	  aanbiedingen	  van	  Bouwkostenservice	  zijn	  vrijblijvend,	  tenzij	  in	  de	  offerte	  een	  termijn	  voor	  aanvaarding	  is	  gesteld.	  
b) Bouwkostenservice	  kan	  niet	  aan	  zijn	  offertes	  of	  aanbiedingen	  worden	  gehouden	  indien	  de	  opdrachtgever	  redelijkerwijs	  kan	  begrijpen	  dat	  de	  offertes	  of	  aanbiedingen,	  

dan	  wel	  een	  onderdeel	  daarvan,	  een	  kennelijke	  vergissing	  of	  verschrijving	  bevat.	  
c) Indien	  de	  aanvaarding	  (al	  dan	  niet	  op	  ondergeschikte	  punten)	  afwijkt	  van	  het	  in	  de	  offerte	  of	  de	  aanbieding	  opgenomen	  aanbod	  dan	  is	  Bouwkostenservice	  daaraan	  

niet	  gebonden.	  De	  overeenkomst	  komt	  dan	  niet	  overeenkomstig	  deze	  afwijkende	  aanvaarding	  tot	  stand,	  tenzij	  Bouwkostenservice	  anders	  aangeeft.	  
d) Een	  samengestelde	  prijsopgave	  verplicht	  Bouwkostenservice	  niet	  tot	  het	  verrichten	  van	  een	  gedeelte	  van	  de	  opdracht	  tegen	  een	  overeenkomstig	  deel	  van	  de	  

opgegeven	  prijs.	  
e) Aanbiedingen	  of	  offertes	  of	  prijzen	  gelden	  niet	  automatisch	  voor	  toekomstige	  opdrachten.	  

	  
3) Overeenkomst	  
a) De	  overeenkomst	  tussen	  Bouwkostenservice	  en	  de	  opdrachtgever	  wordt	  aangegaan	  voor	  onbepaalde	  tijd,	  tenzij	  uit	  de	  aard	  van	  de	  overeenkomst	  anders	  voortvloeit	  

of	  indien	  partijen	  uitdrukkelijk	  en	  schriftelijk	  anders	  overeenkomen.	  
b) De	  duur	  van	  de	  opdracht	  kan	  behalve	  door	  inspanning	  van	  Bouwkostenservice	  worden	  beïnvloed	  door	  allerlei	  factoren,	  zoals	  de	  tijdigheid	  en	  kwaliteit	  van	  de	  

informatie	  die	  Bouwkostenservice	  verkrijgt	  en	  de	  medewerking	  die	  wordt	  verleend.	  Is	  voor	  de	  uitvoering	  van	  een	  opdracht	  een	  bepaalde	  termijn	  overeengekomen,	  
dan	  is	  dit	  nimmer	  een	  fatale	  termijn.	  Overschrijding	  van	  de	  opleveringstermijn	  geeft	  nimmer	  aanspraak	  op	  schadevergoeding	  noch	  geeft	  het	  de	  opdrachtgever	  recht	  
op	  niet-‐nakoming	  van	  enige	  jegens	  Bouwkostenservice	  aangegane	  verplichting.	  

c) De	  opdrachtgever	  draagt	  er	  zorg	  voor	  dat	  alle	  gegevens,	  waarvan	  Bouwkostenservice	  aangeeft	  dat	  deze	  noodzakelijk	  zijn	  of	  waarvan	  de	  opdrachtgever	  redelijkerwijs	  
behoort	  te	  begrijpen	  dat	  deze	  noodzakelijk	  zijn	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  de	  overeenkomst,	  tijdig	  aan	  Bouwkostenservice	  worden	  verstrekt.	  Indien	  de	  voor	  de	  uitvoering	  
van	  de	  overeenkomst	  benodigde	  gegevens	  niet	  tijdig	  aan	  Bouwkostenservice	  zijn	  verstrekt,	  heeft	  Bouwkostenservice	  het	  recht	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  op	  
te	  schorten	  en	  /	  of	  de	  uit	  de	  vertraging	  voortvloeiende	  extra	  kosten	  volgens	  de	  alsdan	  gebruikelijke	  tarieven	  aan	  de	  opdrachtgever	  in	  rekening	  te	  brengen.	  De	  
uitvoeringstermijn	  vangt	  niet	  eerder	  aan	  dan	  nadat	  de	  opdrachtgever	  de	  gegevens	  aan	  Bouwkostenservice	  ter	  beschikking	  heeft	  gesteld.	  Bouwkostenservice	  is	  niet	  
aansprakelijk	  voor	  schade,	  van	  welke	  aard	  ook,	  doordat	  Bouwkostenservice	  is	  uitgegaan	  van	  door	  de	  opdrachtgever	  verstrekte	  onjuiste	  en	  /	  of	  onvolledige	  gegevens.	  

d) Indien	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  blijkt	  dat	  het	  voor	  een	  behoorlijke	  uitvoering	  daarvan	  noodzakelijk	  is	  om	  deze	  te	  wijzigen	  of	  aan	  te	  vullen,	  dan	  zullen	  
partijen	  tijdig	  en	  in	  onderling	  overleg	  tot	  aanpassing	  van	  de	  overeenkomst	  overgaan.	  Indien	  de	  aard,	  omvang	  of	  inhoud	  van	  de	  overeenkomst,	  al	  dan	  niet	  op	  verzoek	  
of	  aanwijzing	  van	  de	  opdrachtgever,	  van	  de	  bevoegde	  instanties	  et	  cetera,	  wordt	  gewijzigd	  en	  de	  overeenkomst	  daardoor	  in	  kwalitatief	  en	  /	  of	  kwantitatief	  opzicht	  
wordt	  gewijzigd,	  dan	  kan	  dit	  consequenties	  hebben	  voor	  hetgeen	  oorspronkelijk	  overeengekomen	  werd.	  Daardoor	  kan	  ook	  het	  oorspronkelijk	  overeengekomen	  
bedrag	  worden	  verhoogd	  of	  verlaagd.	  Bouwkostenservice	  zal	  daarvan	  zoveel	  als	  mogelijk	  vooraf	  prijsopgaaf	  doen.	  Door	  een	  wijziging	  van	  de	  overeenkomst	  kan	  voorts	  
de	  oorspronkelijk	  opgegeven	  termijn	  van	  uitvoering	  worden	  gewijzigd.	  De	  opdrachtgever	  aanvaardt	  de	  mogelijkheid	  van	  wijziging	  van	  de	  overeenkomst,	  daaronder	  
begrepen	  de	  wijziging	  in	  prijs	  en	  termijn	  van	  uitvoering.	  

e) Indien	  de	  overeenkomst	  wordt	  gewijzigd,	  daaronder	  begrepen	  een	  aanvulling,	  dan	  is	  Bouwkostenservice	  gerechtigd	  om	  daaraan	  eerst	  uitvoering	  te	  geven	  nadat	  
daarvoor	  akkoord	  is	  gegeven	  door	  de	  binnen	  Bouwkostenservice	  bevoegde	  persoon	  en	  de	  opdrachtgever	  akkoord	  is	  gegaan	  met	  de	  voor	  de	  uitvoering	  opgegeven	  prijs	  
en	  andere	  voorwaarden,	  daaronder	  begrepen	  het	  alsdan	  te	  bepalen	  tijdstip	  waarop	  daaraan	  uitvoering	  gegeven	  zal	  worden.	  Het	  niet	  of	  niet	  onmiddellijk	  uitvoeren	  
van	  de	  gewijzigde	  overeenkomst	  levert	  geen	  wanprestatie	  van	  Bouwkostenservice	  op	  en	  is	  voor	  de	  opdrachtgever	  geen	  grond	  om	  de	  overeenkomst	  op	  te	  zeggen	  of	  te	  
annuleren.	  

f) Zonder	  daarmee	  in	  gebreke	  te	  komen,	  kan	  Bouwkostenservice	  een	  verzoek	  tot	  wijziging	  van	  de	  overeenkomst	  weigeren,	  indien	  dit	  in	  kwalitatief	  en	  /	  of	  kwantitatief	  
opzicht	  gevolg	  zou	  kunnen	  hebben	  bijvoorbeeld	  voor	  de	  in	  dat	  kader	  te	  verrichten	  werkzaamheden	  of	  te	  leveren	  zaken.	  

g) Indien	  de	  opdrachtgever	  in	  gebreke	  mocht	  komen	  in	  de	  deugdelijke	  nakoming	  van	  hetgeen	  waartoe	  hij	  jegens	  Bouwkostenservice	  gehouden	  is,	  dan	  is	  de	  
opdrachtgever	  aansprakelijk	  voor	  alle	  schade	  aan	  de	  zijde	  van	  Bouwkostenservice	  daardoor	  direct	  of	  indirect	  ontstaan.	  

h) De	  opdrachtgever	  aanvaardt	  dat	  de	  tijdsplanning	  van	  de	  opdracht	  kan	  worden	  beïnvloed,	  indien	  partijen	  tussentijds	  overeenkomen	  de	  aanpak,	  	  
werkwijze	  of	  omvang	  van	  de	  opdracht	  én/of	  de	  daaruit	  voortvloeiende	  werkzaamheden	  uit	  te	  breiden	  of	  te	  wijzigen.	  	  

i) Indien	  de	  tussentijdse	  wijziging	  het	  overeengekomen	  honorarium	  of	  de	  kostenvergoedingen	  beïnvloedt,	  zal	  Bouwkostenservice	  dit	  de	  opdrachtgever	  zo	  	  
spoedig	  mogelijk	  melden.	  	  

j) Indien	  een	  tussentijdse	  wijziging	  in	  de	  opdracht	  of	  opdrachtuitvoering	  ontstaat	  door	  toedoen	  van	  de	  opdrachtgever,	  zal	  Bouwkostenservice	  de	  noodzakelijke	  
aanpassingen	  aanbrengen,	  indien	  de	  kwaliteit	  van	  de	  dienstverlening	  dit	  vergt.	  Indien	  zo'n	  aanpassing	  leidt	  tot	  meerwerk,	  zal	  dit	  als	  een	  aanvullende	  opdracht	  aan	  de	  
opdrachtgever	  worden	  bevestigd.	  	  
	  

4) Tussentijdse	  beëindiging	  van	  de	  overeenkomst	  	  
a) Bouwkostenservice	  is	  bevoegd	  de	  nakoming	  van	  de	  verplichtingen	  op	  te	  schorten	  of	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden,	  indien	  de	  opdrachtgever	  de	  verplichtingen	  uit	  de	  

overeenkomst	  niet,	  niet	  volledig	  of	  niet	  tijdig	  nakomt.	  	  
b) Bouwkostenservice	  is	  bevoegd	  de	  nakoming	  van	  de	  verplichtingen	  op	  te	  schorten	  ten	  gevolge	  van	  feiten	  en	  omstandigheden	  die	  zich	  aan	  zijn	  invloed	  	  

onttrekken	  of	  hem	  niet	  zijn	  toe	  te	  rekenen,	  voltooiing	  van	  de	  opdracht	  in	  redelijkheid	  niet	  kan	  worden	  gevergd.	  	  
c) Bouwkostenservice	  houdt	  daarbij	  aanspraak	  op	  betaling	  van	  de	  declaraties	  voor	  tot	  dan	  toe	  verrichte	  werkzaamheden,	  waarbij	  aan	  de	  opdrachtgever	  onder	  

voorbehoud	  de	  voorlopige	  resultaten	  van	  het	  tot	  dan	  toe	  verrichte	  werk	  ter	  beschikking	  zullen	  worden	  gesteld.	  Indien	  dit	  extra	  kosten	  met	  zich	  	  
meebrengt	  worden	  die	  in	  rekening	  gebracht.	  	  

d) Indien	  Bouwkostenservice	  tot	  opschorting	  of	  ontbinding	  overgaat,	  is	  hij	  op	  generlei	  wijze	  gehouden	  tot	  vergoeding	  van	  schade	  en	  kosten	  daardoor	  op	  enigerlei	  wijze	  
ontstaan.	  

e) Indien	  tot	  voortijdige	  beëindiging	  is	  overgegaan	  door	  de	  opdrachtgever	  heeft	  Bouwkostenservice	  vanwege	  het	  ontstane	  en	  aannemelijk	  te	  maken	  	  
bezettingsverlies	  recht	  op	  compensatie.	  

f) Ingeval	  één	  van	  beide	  partijen	  in	  staat	  van	  faillissement	  geraakt,	  surseance	  van	  betaling	  aanvraagt	  of	  de	  bedrijfsuitvoering	  staakt,	  heeft	  de	  	  
andere	  partij	  het	  recht	  de	  opdracht	  zonder	  inachtneming	  van	  een	  opzegtermijn	  te	  beëindigen,	  een	  en	  ander	  onder	  voorbehoud	  van	  rechten.	  
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ALGEMENE	  VOORWAARDEN
	   Gaalman,	  S.	  

	  
	  
	  
	  	  
5) Betalingsvoorwaarden	  	  
a) Betaling	  dient	  steeds	  te	  geschieden	  binnen	  14	  dagen	  na	  factuurdatum,	  indien	  betaling	  achterwege	  blijft	  kan	  Bouwkostenservice	  met	  een	  beroep	  op	  exceptie	  van	  

onzekerheid	  de	  uitvoering	  van	  de	  opdracht	  opschorten.	  	  
b) Indien	  de	  opdrachtgever	  in	  gebreke	  of	  in	  verzuim	  is	  in	  de	  (tijdige)	  nakoming	  van	  zijn	  verplichtingen,	  dan	  komen	  alle	  redelijke	  kosten	  ter	  	  

verkrijging	  van	  voldoening,	  zowel	  de	  gerechtelijke	  als	  de	  buitengerechtelijke,	  voor	  rekening	  van	  de	  opdrachtgever.	  	  
c) Indien	  de	  opdracht	  is	  verstrekt	  door	  meer	  dan	  één	  opdrachtgever,	  zijn	  alle	  opdrachtgevers	  hoofdelijk	  aansprakelijk	  voor	  de	  nakoming	  van	  de	  	  

verplichtingen	  zoals	  in	  dit	  artikel	  is	  aangegeven	  (ongeacht	  de	  tenaamstelling	  van	  de	  declaratie).	  
	  	  
6) Aansprakelijkheid	  	  
a) Indien	  Bouwkostenservice	  aansprakelijk	  mocht	  zijn,	  dan	  is	  deze	  aansprakelijkheid	  beperkt	  tot	  hetgeen	  in	  deze	  bepaling	  is	  geregeld.	  	  
b) Bouwkostenservice	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade,	  van	  welke	  aard	  dan	  ook,	  ontstaan	  doordat	  Bouwkostenservice	  is	  uitgegaan	  van	  door	  of	  namens	  de	  	  

opdrachtgever	  verstrekte	  onjuiste	  of	  onvolledige	  informatie.	  
c) Opdrachtgever	  is	  gehouden	  Bouwkostenservice	  schadeloos	  te	  stellen	  voor	  en	  te	  vrijwaren	  tegen	  alle	  vorderingen	  tot	  schadevergoeding	  welke	  derden	  tegen	  

Bouwkostenservice	  instellen	  ter	  zake	  van	  schade	  ontstaan	  door	  of	  met	  het	  geleverde.	  
d) De	  aansprakelijkheid	  van	  Bouwkostenservice	  jegens	  de	  opdrachtgever	  is	  toerekenbaar	  indien	  Bouwkostenservice:	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  

tekortschiet	  op	  een	  wijze,	  die	  een	  goed,	  met	  de	  voor	  de	  overeenkomst	  vereiste	  vakkennis	  en	  middelen	  uitgerust	  en	  zorgvuldig	  handelend	  Bouwkostenservice	  had	  
kunnen	  en	  moet	  vermijden,	  en	  nadat	  het	  door	  de	  opdrachtgever	  schriftelijk	  in	  gebreken	  is	  gesteld	  en	  daarbij	  gesommeerd	  om	  de	  gevolgen	  van	  de	  tekortkomingen	  
binnen	  een	  redelijke	  termijn	  te	  herstellen	  en	  aan	  deze	  sommatie	  niet	  of	  tijdig	  heeft	  voldaan.	  	  

e) Bouwkostenservice	  aanvaardt	  geen	  enkele	  aansprakelijkheid	  voor	  fouten	  of	  onvolkomenheden	  ten	  gevolge	  van	  het	  aanleveren	  door	  opdrachtgever	  van	  
niet-‐correcte	  gegevens,	  alsmede	  ten	  gevolge	  van	  het	  niet	  verwerken	  van	  gegevens	  welke	  niet	  uitdrukkelijk	  aan	  Bouwkostenservice	  zijn	  medegedeeld	  of	  ter	  hand	  
gesteld	  

f) Indien	  Bouwkostenservice	  aansprakelijk	  mocht	  zijn	  voor	  enigerlei	  schade,	  dan	  is	  de	  aansprakelijkheid	  van	  Bouwkostenservice	  beperkt	  tot	  maximaal	  het	  bedrag	  van	  
het	  honorarium	  dat	  Bouwkostenservice	  voor	  zijn	  werkzaamheden	  in	  het	  kader	  van	  die	  opdracht	  heeft	  ontvangen.	  Bij	  een	  gefaseerde	  opdracht	  is	  de	  
aansprakelijkheid	  beperkt	  tot	  maximaal	  het	  bedrag	  van	  het	  honorarium	  over	  de	  betrokken	  fase.	  Bij	  opdrachten	  die	  een	  looptijd	  langer	  dan	  6	  maanden	  hebben,	  
geldt	  een	  verdere	  beperking	  van	  de	  hier	  bedoelde	  aansprakelijkheid	  tot	  maximaal	  het	  declaratiebedrag	  over	  de	  laatste	  6	  maanden.	  	  

g) Bouwkostenservice	  is	  uitsluitend	  aansprakelijk	  voor	  directe	  schade.	  	  
h) Onder	  directe	  schade	  wordt	  uitsluitend	  verstaan	  de	  redelijke	  kosten	  ter	  vaststelling	  van	  de	  oorzaak	  en	  de	  omvang	  van	  de	  schade,	  voor	  zover	  de	  	  

vaststelling	  betrekking	  heeft	  op	  schade	  in	  de	  zin	  van	  de	  voorwaarden,	  de	  eventuele	  redelijke	  kosten	  gemaakt	  om	  de	  gebrekkige	  prestatie	  van	  Bouwkostenservice	  
aan	  de	  overeenkomst	  te	  laten	  beantwoorden,	  voor	  zoveel	  deze	  aan	  Bouwkostenservice	  toegerekend	  kunnen	  worden	  en	  redelijke	  kosten,	  gemaakt	  ter	  voorkoming	  
of	  beperking	  van	  schade,	  voor	  zover	  de	  opdrachtgever	  aantoont	  dat	  deze	  kosten	  hebben	  geleid	  tot	  beperking	  van	  directe	  schade	  als	  bedoeld	  in	  deze	  algemene	  
voorwaarden.	  Bouwkostenservice	  is	  nimmer	  aansprakelijk	  voor	  indirecte	  schade,	  daaronder	  begrepen	  gevolgschade,	  gederfde	  winst,	  gemiste	  besparingen	  en	  
schade	  door	  bedrijfsstagnatie.	  

i) De	  aansprakelijkheid	  van	  Bouwkostenservice	  vervalt	  5	  jaar	  ná	  beëindiging	  van	  de	  desbetreffende	  werkzaamheden	  in	  kader	  van	  die	  opdracht.	  	  
	  

7) Vrijwaring	  	  
a) De	  opdrachtgever	  vrijwaart	  Bouwkostenservice	  voor	  eventuele	  aanspraken	  van	  derden,	  die	  in	  verband	  met	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  schade	  lijden	  en	  

waarvan	  de	  oorzaak	  aan	  andere	  dan	  aan	  Bouwkostenservice	  toerekenbaar	  is.	  Indien	  Bouwkostenservice	  uit	  dien	  hoofde	  door	  derden	  mocht	  worden	  aangesproken,	  
dan	  is	  de	  opdrachtgever	  gehouden	  Bouwkostenservice	  zowel	  buiten	  als	  in	  rechte	  bij	  te	  staan	  en	  onverwijld	  al	  hetgeen	  te	  doen	  dat	  van	  hem	  in	  dat	  geval	  verwacht	  
mag	  worden.	  	  

b) Mocht	  de	  opdrachtgever	  in	  gebreke	  blijven	  in	  het	  nemen	  van	  adequate	  maatregelen,	  dan	  is	  Bouwkostenservice,	  zonder	  ingebrekestelling,	  gerechtigd	  zelf	  daartoe	  
over	  te	  gaan.	  Alle	  kosten	  en	  schade	  aan	  de	  zijde	  van	  Bouwkostenservice	  en	  derden	  daardoor	  ontstaan,	  komen	  integraal	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  de	  
opdrachtgever.	  
	  

8) Vertrouwelijkheid	  	  
a) Bouwkostenservice	  is	  verplicht	  tot	  geheimhouding	  van	  alle	  informatie	  en	  gegevens	  van	  de	  opdrachtgever	  jegens	  derden.	  Bouwkostenservice	  zal	  in	  het	  kader	  van	  de	  

opdracht	  alle	  mogelijke	  voorzorgsmaatregelen	  nemen	  ter	  bescherming	  van	  de	  belangen	  van	  de	  opdrachtgever.	  De	  opdrachtgever	  zal	  zonder	  	  
toestemming	  van	  Bouwkostenservice	  aan	  derden	  geen	  mededeling	  doen	  over	  de	  aanpak	  van	  Bouwkostenservice,	  zijn	  werkwijze	  en	  dergelijke,	  dan	  wel	  zijn	  
rapportage	  ter	  beschikking	  stellen.	  
	  

9) Intellectueel	  eigendom	  	  
a) Openbaarmaking	  en	  aanpassing	  van	  deze	  stukken	  kan	  derhalve	  alleen	  geschieden	  na	  verkregen	  toestemming	  van	  Bouwkostenservice.	  
b) De	  opdrachtgever	  heeft	  uiteraard	  het	  recht	  stukken	  te	  vermenigvuldigen	  voor	  gebruik	  in	  eigen	  organisatie,	  voor	  zover	  passend	  binnen	  het	  doel	  van	  	  

de	  opdracht	  én/of	  binnen	  het	  kader	  van	  een	  tussen	  beide	  partijen	  overeengekomen	  overeenkomst.	  Ingeval	  van	  tussentijdse	  beëindiging	  van	  de	  opdracht,	  is	  het	  
voorgaande	  van	  overeenkomstige	  toepassing.	  	  

c) Bouwkostenservice	  behoudt	  zich	  de	  rechten	  en	  bevoegdheden	  voor	  die	  hem	  toekomen	  op	  grond	  van	  de	  Auteurswet	  en	  andere	  intellectuele	  wet-‐	  en	  regelgeving.	  
Bouwkostenservice	  heeft	  het	  recht	  de	  door	  de	  uitvoering	  van	  een	  overeenkomst	  aan	  zijn	  zijde	  toegenomen	  kennis	  ook	  voor	  andere	  doeleinden	  te	  gebruiken,	  voor	  
zover	  hierbij	  geen	  strikt	  vertrouwelijke	  informatie	  van	  de	  opdrachtgever	  ter	  kennis	  van	  derden	  wordt	  gebracht.	  

	  	  
10) Toepasselijk	  recht	  en	  geschillen	  
a) Op	  alle	  rechtsbetrekkingen	  waarbij	  Bouwkostenservice	  partij	  is,	  is	  uitsluitend	  het	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing,	  ook	  indien	  aan	  een	  verbintenis	  geheel	  of	  

gedeeltelijk	  in	  het	  buitenland	  uitvoering	  wordt	  gegeven	  of	  indien	  de	  bij	  de	  rechtsbetrekking	  betrokken	  partij	  aldaar	  woonplaats	  heeft.	  	  
b) De	  rechter	  in	  de	  vestigingsplaats	  van	  Bouwkostenservice	  is	  bij	  uitsluiting	  bevoegd	  van	  geschillen	  kennis	  te	  nemen,	  tenzij	  de	  wet	  dwingend	  anders	  voorschrijft.	  

Niettemin	  heeft	  Bouwkostenservice	  het	  recht	  het	  geschil	  voor	  te	  leggen	  aan	  de	  volgens	  de	  wet	  bevoegde	  rechter.	  
c) Partijen	  zullen	  eerst	  een	  beroep	  op	  de	  rechter	  doen	  nadat	  zij	  zich	  tot	  het	  uiterste	  hebben	  ingespannen	  een	  geschil	  in	  onderling	  overleg	  te	  beslechten.	  

	  
11) Vindplaats	  en	  wijziging	  voorwaarden	  	  
a) Deze	  voorwaarden	  zijn	  gedeponeerd	  bij	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  in	  Amsterdam.	  
b) Deze	  voorwaarden	  zijn	  opvraagbaar	  via	  de	  website	  van	  Bouwkostenservice	  of	  worden	  kosteloos	  op	  verzoek	  naar	  opdrachtgever	  verzonden.	  
c) Van	  toepassing	  is	  steeds	  de	  laatst	  gedeponeerde	  versie	  c.q.	  de	  versie	  zoals	  die	  gold	  ten	  tijde	  van	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  de	  rechtsbetrekking	  met	  

Bouwkostenservice.	  
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Aletta	  Jacobsdreef	  104	  
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Uw	  adviseur	  /	  “een	  goede	  start”	  


