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Algemene voorwaarden Schaaper Safety Services  
 
Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Schaaper Safety Services en haar 
opdrachtgevers betreffende door Schaaper Safety Services voor de opdrachtgever te verrichten 
werkzaamheden, daaronder begrepen een door Schaaper Safety Services gedaan aanbod tot het verrichten van 
werkzaamheden.  

  
ARTIKEL I  
Alle offertes zijn vrijblijvend en worden uitsluitend schriftelijk gedaan. De duur van de werkzaamheden wordt 
bij benadering aangegeven, tenzij op verzoek van de opdrachtgever uitdrukkelijk een uiterste datum van 
levering wordt overeengekomen.  
De opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen indien Schaaper Safety Services, niet of niet tijdig levert. In 
dat geval geschiedt opzegging bij aangetekend schrijven en is pas mogelijk nadat Schaaper Safety Services in 
gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. De opzegging geldt alleen voor 
het deel waarvoor nog geen (tijdige) levering heeft plaatsgevonden. In dat geval is opdrachtgever gehouden tot 
betaling voor de werkzaamheden die reeds zijn verricht en, indien de tekortkoming in de levering niet aan 
Schaaper Safety Services is te wijten, tot betaling van de volledige opdrachtsom.  

 
ARTIKEL II  
Opdrachtgever zal alle facturen betalen overeenkomstig de in dit artikel en op de factuur vermelde 
betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum 
betalen.  
De opdrachtsom zal als volgt worden voldaan:  
- indien de opdrachtsom minder dan € 10.000 bedraagt, zal de opdrachtsom ineens worden betaald nadat 
levering heeft plaatsgevonden of de dienst is verricht;  

- indien de opdrachtsom € 10.000 of meer bedraagt, maar minder dan € 50.000, zal 50% van de opdrachtsom 
worden betaald bij het verlenen van de opdracht en 50% nadat levering heeft plaatsgevonden of de dienst is 
verricht;  

- indien de opdrachtsom € 50.000 of meer bedraagt, zullen partijen een betalingsschema overeenkomen, 
waarbij tenminste een bedrag van € 25.000 wordt betaald bij het verlenen van de opdracht.  
 
Indien een factuur niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is opdrachtgever vanaf de dag waarop 
hij in gebreke is, tot aan de dag der algehele voldoening van de factu(u)r(en) aan opdrachtnemer een rente van 
1% per maand verschuldigd.  
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag – vermeerderd met rente – 
te voldoen, is Schaaper Safety Services gerechtigd dit bedrag te verhogen met incassokosten, gerechts- en 
andere inningskosten, daaronder begrepen de kosten van raadslieden en andere werkelijk gemaakte 
buitengerechtelijke kosten.  

 
ARTIKEL III  
Schaaper Safety Services heeft het recht levering of het verrichten van diensten aan opdrachtgever op te 
schorten tot het moment dat opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De opdrachtgever 
doet afstand van ieder mogelijk beroep op korting, schuldvergelijking of compensatie.  
Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Schaaper Safety Services en haar 
opdrachtgevers betreffende door Schaaper Safety Services voor de opdrachtgever te verrichten 
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werkzaamheden, daaronder begrepen een door Schaaper Safety Services gedaan aanbod tot het verrichten van 
werkzaamheden.  
 

ARTIKEL IV  
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de opdracht ontwikkelde, ter 
beschikking of geleverde goederen en diensten berusten uitsluitend bij Schaaper Safety Services of diens 
licentiegevers. De goederen en diensten mogen slechts gebruikt worden voor datgene waartoe zij bestemd 
zijn. Opdrachtgever zal materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, tenzij dit 
uitdrukkelijk schriftelijk met Schaaper Safety Services is overeengekomen. Indien voor de uitvoering van een 
opdracht gebruik wordt gemaakt van informatiedragers (waaronder videobanden, DVD’s, CD roms, tekeningen, 
etc.) verkrijgt men alleen het gebruiksrecht van deze informatiedragers. De informatiedragers blijven eigendom 
van Schaaper Safety Services tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien een opdrachtgever handelt in 
strijd met het auteursrecht zal hij per overtreding een boete verbeuren gelijk aan de waarde van de opdracht 
zulks vermeerderd met een verhoging van 100% van dat bedrag en zal dit bedrag zonder nadere 
ingebrekestelling onmiddellijk verbeuren en dienen te betalen zoals hierboven vermeld, één en ander 
onverminderd het recht onzerzijds de werkelijk geleden schade in rekening te brengen, eventueel vermeerderd 
met rente en kosten. Indien bij een opdracht gebruik gemaakt wordt van materialen van de opdrachtgever zal 
dit materiaal, behoudens voor het gebruik waartoe dit bestemd is, niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt en na gebruik op eerste verzoek van de opdrachtgever aan hem worden geretourneerd. Bij het 
eventueel verloren gaan van dit materiaal heeft evenwel de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, 
tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld onzerzijds danwel van Schaaper Safety Services. Waar van 
toepassing zal alle informatie in welke vorm dan ook door Schaaper Safety Services vertrouwelijk worden 
behandeld. Alle door Schaaper Safety Services gegeven informatie dient op dezelfde wijze te worden 
behandeld.  
 

ARTIKEL V  
De eventuele inkoopvoorwaarden van afnemers, die met deze leverings- en betalingsvoorwaarden strijdig zijn, 
worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk door Schaaper Safety Services afgewezen en 
zijn niet van toepassing.  

 
ARTIKEL VI  
Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden wordt vermeld, is op alle rechtsverhoudingen tussen Schaaper 
Safety Services en haar opdrachtgevers van toepassing "De Nieuwe Regeling 2011 - Rechtsverhouding 
opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011” van de Organisatie van advies- en 
ingenieursbureaus ONRI. 

 
ARTIKEL VII  
Alle geschillen en invorderingsmaatregelen met betrekking tot de met Schaaper Safety Services gesloten 
overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere voorzieningen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
Arrondissement Haarlem dan wel in de woon-/vestigingsplaats van de opdrachtgever zulks ter keuze van 
Schaaper Safety Services.  
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ARTIKEL VIII – DISCLAIMER RAPPORTEN  
Schaaper Safety Services heeft haar rapportage met de meeste zorg samengesteld en heeft haar onderzoek 
verricht op basis van gangbare technieken, kennis en ervaringen. Haar rapportage is uitsluitend bedoeld voor 
en gericht aan de opdrachtgever van Schaaper Safety Services. Bij haar rapportage gevoegde bijlagen maken 
daarvan onderdeel uit en zijn niet zelfstandig bruikbaar. Haar rapportage is zodanig opgesteld dat deze voor de 
opdrachtgever optimale duidelijkheid verschaft en de opdrachtgever in staat stelt zijn bedrijfsvoering te 
verbeteren. De bevindingen in haar rapportage zijn in deze vorm niet geschikt voor publicatie aan derden. 
Derden kunnen dan ook aan haar rapportage en de erin verwerkte onderzoeksresultaten geen rechten 
ontlenen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de in haar rapportage verwerkte 
informatie. Schaaper Safety Services aanvaardt geen aansprakelijkheid en de opdrachtgever vrijwaart Schaaper 
Safety Services voor schade in welke vorm ook en hoe ook geleden die voor de opdrachtgever en/of derden 
kan ontstaan als gevolg van gebruik van haar rapportage. De opdrachtgever zal Schaaper Safety Services en 
door Schaaper Safety Services ingeschakelde derden niet inzetten als getuigen, deskundigen of anderszins in 
procedures die verband houden met het onderwerp van haar rapportage. 


