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Specifieke equipement voorwaarden van Arseus Dental Nederland 
Arseus Dental Nederland hierna te noemen de leverancier. 
 

 

1. Toepasselijkheid: 
1.1 De hierna opgenomen bepalingen zijn aanvullende voorwaarden geldend naast de door de 

leverancier gehanteerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de VGT. Deze 
bepalingen bevatten de in het kader van deze offerte of orderbevestiging geldende aanvullende 
voorwaarden. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden van de VGT en deze aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende 
voorwaarden. Alle wijzigingen op de hierna genoemde punten hebben pas rechtsgeldigheid als 
deze schriftelijk met de opdrachtgever zijn overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke 
wijziging rust het bewijs van deze wijziging bij degene die aanspraak maakt op deze wijziging. 

1.2 Verordeningen en wettelijke bepalingen die buiten het leveren en plaatsen van de bestelde 
goederen vallen, zoals de bepalingen van het Bouwbesluit, Milieuwetgeving etc. vallen buiten de 
competentie en de derhalve ook buiten de verantwoordelijkheid van de leverancier. 
 

2. De totale investering is inclusief: 
2.1 Transport, plaatsing, aansluiting  en oplevering van alle bestelde goederen, tenzij nadrukkelijk 

anders vermeld. 
2.2 Tekening met aansluitpunt(en) t.b.v. loodgieter, elektricien en/of aannemer. 
2.3 Maximaal 2 bouwbesprekingen met loodgieter, elektricien en/of aannemer. 
2.4 Technische aanwijzingen aan loodgieter, elektricien, systeembeheerder en/of aannemer. 
2.5 Afvoerkosten van verpakkingsmaterialen. 
 

3. De totale investering is exclusief: 
3.1 De door de loodgieter, elektricien, systeembeheerder en/of aannemer uit te voeren werkzaam-

heden. 
3.2 Werkzaamheden t.b.v. ICT-systeem of het beheer hiervan. 
3.3 Back-up voorzieningen t.b.v. ICT-systeem of het beheer hiervan. 
3.4 Inzetten voor de laden van meubilair. 
3.5 Kranen en/of wasbakken en de aansluitmaterialen voor kranen en/of wasbakken. 
3.6 Het aanbrengen van bouwkundige voorzieningen zoals bijvoorbeeld een plafondconstructie ten 

behoeve van de operatielamp of een wandconstructie (al dan niet voorzien van een 
loodbescherming). 

3.7 Het gebruik en/of inzetten van extra benodigdheden zoals bijvoorbeeld hijs- en takelwerktuigen 
of een verhuisonderneming. 

3.8 Milieuverwijderingsbijdrage van € 50,- voor ieder röntgentoestel en € 70,- voor iedere patiënten-
behandelstoel. De genoemde bedragen zijn exclusief  het geldende BTW tarief en gebaseerd op 
prijspeil 2014. 

3.9 Afvoerkosten voor oude apparatuur, tenzij anders vermeld.  
 

4. Betalingsvoorwaarden: 
4.1 Voor orders van € 2.500,- exclusief btw of hoger, gelden de volgende betalingstermijnen: 

4.2 15% van het totaal verschuldigde bedrag binnen acht dagen na ontvangst van de door 

opdrachtgever getekende orderbevestiging;  

4.3 75% van het totaal verschuldigde bedrag uiterlijk acht dagen voor de door de leverancier beoogde 

plaatsing- of leveringsdatum; 

4.4 10% van het totaal verschuldigde bedrag binnen acht dagen na plaatsing / levering. 

4.5 De in de prijsopgave genoemde goederen worden door de leverancier pas besteld wanneer de 

eerste termijn door de leverancier ontvangen is. 

4.6 Indien plaatsing niet op de overeengekomen dag(en) kan geschieden zal de leverancier aan de 

opdrachtgever conform het bepaalde in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de 

VGT een vooruitbetaling van 90% van het totaalbedrag van deze orderbevestiging inclusief BTW 

in rekening brengen. 
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4.7 De bepalingen 4.2, 4.3 en 4.4 komen te vervallen indien de opdrachtgever gebruik maakt van het 

leasesysteem van de leverancier en zodra deze leaseaanvraag is goedgekeurd. 

4.8 Indien de betaling van de voorschotnota(s) niet tijdig heeft plaatsgevonden kan dat gevolgen 

hebben voor de plaatsingsdatum. De kosten die een dergelijk uitstel met zich meebrengt zijn voor 

rekening van de opdrachtgever. 

 

5. Geldigheid: 

5.1 Prijsopgaves zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding, tenzij anders 
vermeld. 

 

6.  Leasing:   
6.1 De leverancier biedt de opdrachtgever aan om, onder voorbehoud van goedkeuring van de 

leasemaatschappij, het totaalbedrag van deze aanbieding onder te brengen in een financial of 
operational lease overeenkomst welke wordt overeengekomen tussen de leasemaatschappij en de 
opdrachtgever. Een goedgekeurde lease aanvraag heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. 
Binnen deze termijn dient de lease-overeenkomst geactiveerd te zijn. Indien dexe termijn 
overschreden wordt, bestaat de kans dat de leasemaatschappij de aanvraag opnieuw dient te 
beoordelen. 

6.2 Het genoemde rentepercentage is onderhevig aan rentefluctuaties tot op het moment van 
uitbetalen van de lease-overeenkomst(en) en de opdrachtgever kan daar dus geen rechten aan 
ontlenen. 

6.3 Indien de opdrachtgever de aangekochte apparatuur wenst te leasen, dan dient zij de leverancier 
hiervan in kennis te stellen bij het sluiten van de koopovereenkomst. In dat geval zal de 
leverancier voor de opdrachtgever, een leaseaanvraag indienen voor het totaalbedrag van deze 
aanbieding bij de leasemaatschappij. De opdrachtgever dient hierbij haar Kamer van 
Koophandelnummer en de gewenste contract looptijd door te geven. 

6.4 De opdrachtgever dient op het eerste verzoek van de leasemaatschappij onverwijld alle door hen 
noodzakelijke financiele gegevens te verstrekken en hiervan alle gewenste bewijsstukken te 
overleggen. 

6.5 In het geval van een afwijzing van een leaseaanvraag blijven de gesloten overeenkomst(en) en de 
daaruit voor de opdrachtgever voortvloeiende (betalings-)verplichtingen onverkort van kracht. 

6.6 In het geval van een afwijzing van een leaseaanvraag heeft de leverancier het recht om binnen 2 
weken na de afwijzing de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder daarvoor op enigerlei wijze 
schadeplichtig jegens de opdrachtgever te worden. 

6.7 Bij afwijzing van een leaseaanvraag zal de leverancier,  de eerste termijn, zoals genoemd in punt 
4.2 van deze aanvullende voorwaarden, aan de opdrachtgever factureren. 

6.8 De in deze aanbieding genoemde goederen worden door de leverancier besteld zodra de 
leaseaanvraag is goedgekeurd. Vertraging van de uitslag van de leaseaanvraag kan de geplande 
leveringstermijn doen opschorten. 

6.9 Als tussen de opdrachtgever en de leasemaatschappij een leaseovereenkomst tot stand komt, is 
het noodzakelijk dat de contracten uiterlijk twee weken voor de voorgenomen plaatsingsdatum 
van de apparatuur  rechtsgeldig ondertekend door de leverancier zijn ontvangen. Als de 
overeenkomst(en) niet tijdig  rechtgeldig ondertekend wordt(en) en geretourneerd wordt(en) kan 
dit gevolgen hebben voor de plaatsingsdatum. De kosten die een dergelijk uitstel met zich 
meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 
7. Plaatsing of (af-) leverdatum:  

7.1 Zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 12 weken na dagtekening van dit document)  
 

-------------------------OF------------------------------------------- 
 

In overleg, doch niet later dan: ..............................(mm/jjjj)  
 

-------------------------OF------------------------------------------- 
 

In de maand: ...........................................................(mm/jjjj) 



Specifieke equipement voorwaarden Arseus Dental Nederland Paraaf:............    

7.2 Indien de geplande plaatsing- of afleveringsdatum niet gerealiseerd kan worden, om welke reden 
dan ook, zal de leverancier  tijdig met de opdrachtgever in contact treden / verzoekt de leverancier 
de opdrachtgever tijdig met ons in contact te treden over het inplannen van een nieuwe datum. 

7.3 De definitieve leveringsdatum kan op verzoek van de opdrachtgever tot 2 weken voor deze datum 
kosteloos worden verschoven. Indien het verzoek later dan 2 weken voor de definitieve 
leveringsdatum wordt gedaan is de leverancier gerechtigd  als vooruitbetaling 90% van het 
totaalbedrag aan de opdrachtgever te factureren.  

7.4 Indien er als gevolg van het verschuiven van de geplande plaatsing- of afleveringsdatum schade 
ontstaat voor de leverancier, bijvoorbeeld door het niet of niet-tijdig kunnen aansluiten van de 
geleverde goederen omdat (bijvoorbeeld) de verbouwing vertraging heeft opgelopen, is de 
leverancier gerechtigd deze schade en/of extra kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening 
te brengen. 

7.5 Indien de opdrachtgever de levering opschort voor meer dan 3 maanden dan overeengekomen, is 
de leverancier gerechtigd om de kosten voor opslag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

7.6 Indien de uitvoering van de plaatsing of andere werkzaamheden onmogelijk zijn (of worden) door 
een oorzaak die de leverancier niet kan worden toegerekend en die evenmin in de risicosfeer van 
de leverancier ligt, dan is de leverancier gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden te staken 
en de inmiddels gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

7.7 Indien bij aflevering van de bestelde goederen door de leverancier blijkt dat, zulks ter uitsluitende 
beoordeling van de leverancier, aflevering risicovol geacht mag worden omdat derden in, op of bij 
het afleveradres nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is de leverancier 
gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot aflevering van de bestelde goederen over te gaan. De 
gevolgen van een dergelijke gang van zaken, waaronder de extra te maken kosten voor een tweede 
aflevering, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de 
leverancier ter zake is uitgesloten. 

 
8. Plaatsing: 

8.1 De plaatsing van de goederen geschiedt door tussenkomst van een projectcoordinator van de 
leverancier die vooraf contact met de opdrachtgever zal opnemen. 

8.2 De opdrachtgever dient er (conform het bepaalde in de Algemene Verkoop- en Leverings-
voorwaarden van de VGT) rekening mee te houden dat de goederen vanaf het moment van 
aflevering voor rekening en risico van de opdrachtgever komen en dat de  opdrachtgever de 
goederen vanaf de eerste aflevering tegen alle risico’s, daaronder begrepen het risico van 
beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, 
vernieling, door derden uit te voeren werkzaamheden e.d. 

8.3 Aan het einde van de plaatsing zal de leverancier de geleverde goederen met de opdrachtgever 
doornemen en de geleverde goederen aan de opdrachtgever opleveren. 

 
9. Oplevering: 

9.1 Oplevering vindt plaats op de daartoe overeengekomen datum, dan wel op schriftelijke 
uitnodiging daartoe van de leverancier. De opdrachtgever wordt geacht bij de oplevering aanwezig 
te zijn. 

9.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer het werk is goedgekeurd of geacht wordt te 
zijn goedgekeurd, zoals nader bepaald in 9.3. 

9.3 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als: 
9.3.1 De opdrachtgever dit meedeelt aan de leverancier, dan wel door ondertekening van het 

“verslag van oplevering”; 
9.3.2 De leverancier aan de opdrachtgever schriftelijk  bericht heeft het werk voltooid te achten. 

Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na dagtekening van een desbetreffend door de 
leverancier verzonden brief schriftelijk de bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar 
maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd; 

9.3.3 De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht (weer) in gebruik 
neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat 
gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

 
10. Plaatsingskosten: 
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10.1 Behoudens specifiek genoemde uitzonderingen komen alle kosten ten behoeve van de plaatsing 
en de oplevering waaronder begrepen transport, voorrijden, arbeidsloon en aansluitkosten voor 
rekening van de opdrachtgever. 

10.2 Bij bestelde goederen welke worden geleverd exclusief plaatsingskosten zullen de kosten van deze 
plaatsing, zoals voorrijden, arbeidsuren en (eventueel) aansluitmateriaal  middels een separate 
factuur na de plaatsing aan de opdrachtgever worden doorberekend op basis van nacalculatie. 

 
11. (Technische) tekeningen: 

11.1 Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst tussen de leverancier en opdrachtgever zal de 
leverancier, voor zover van toepassing op de te leveren goederen, overgaan tot het maken van een 
tekening met de belangrijkste afmetingen en aansluitpunten. Behoudens andersluidende 
afspraken blijven deze  tekeningen eigendom van de leverancier. Het maken van deze technische 
tekening is  inbegrepen in de prijs. 

11.2 Het bespreken van de technische tekening, zoals vermeld in 11.1,  met installateurs is inbegrepen 
in de prijs. Indien er meer dan 2 besprekingen van deze technische tekening met installateurs van 
de opdrachtgever moet(en) worden georganiseerd, dan behoudt de leverancier het recht om de 
meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  

11.3 In het geval er geen koopovereenkomst tot stand komt tussen de leverancier en opdrachtgever 
dan worden de kosten, betreffende het opstellen van praktijk- en/of technische tekeningen en de 
eventuele besprekingen met installateurs, aan de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van 
nacalculatie tegen de bij de leverancier geldende tarieven. 

11.4 Indien een tekening tot stand is gekomen op basis van door de opdrachtgever of derden 
(bijvoorbeeld de architect) aangeleverde informatie waarin fouten voorkomen, komen de kosten 
van het herstel van eventuele gevolgen van deze fouten volledig voor rekening van de 
opdrachtgever. 

11.5 Op alle door de leverancier of in haar opdracht gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, 
bouw- , leiding- of aansluitpunten tekeningen en overige op de (uitvoering van de) overeenkomst 
betrekking hebbende stukken of tekeningen, e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht. Deze 
bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend 
het eigendom van de leverancier. Schending van dit auteursrecht leidt tot schadeplichtigheid van 
de opdrachtgever met een minimum van € 5.000,00 exclusief BTW per project. 

 
12. Aansluitingen leidingen. 

12.1 Aansluiting van de leidingen op de openbare nutsbedrijven dient voor rekening en risico van de 
opdrachtgever te geschieden met inachtneming van alle lokale en landelijke regels, eisen en 
normen. 

12.2 De plaatsing van de bestelde goederen geschiedt uitsluitend op daartoe bevoegde, deskundige 
door derden (loodgieter en/of elektricien) aangelegde voorzieningen. 

12.3 Aansluiting van leidingen t.b.v. ICT-systeembeheer (inclusief back-up voorzieningen) dient voor 
rekening en risico van de opdrachtgever  te geschieden. Deze leidingen en aansluitingen zijn NIET 
in de tekeningen(en) van leidingen en aansluitpunten van de leverancier opgenomen en vallen 
buiten de verantwoordelijkheid van de leverancier. 

12.4 De elektrische installatie dient voor rekening en risico van de opdrachtgever te worden 
aangesloten conform de vereisten zoals beschreven in de norm NEN 1010-7:2007 en voor 
tandheelkundige praktijken gespecificeerd in de ISSO publicatie nr. 84 ‘Elektrische installaties in 
wijkgebonden medische behandelcentra’. 

12.5 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat in verschillende regio's het aansluiten van 
de waterleiding ten behoeve van koelwater voor de tandheelkundige installatie dient te 
geschieden door middel van de plaatsing van een door de loodgieter te monteren zogenaamde BA-
beveiliging conform VEWIN werkblad 3.8. Deze aansluiting komt voor rekening en risico van de 
opdrachtgever en valt buiten de verantwoordelijkheid van de leverancier. 

12.6 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat in verschillende regio's het aansluiten van 
de waterleiding ten behoeve van het water voor de autoclaaf dient te geschieden door middel van 
de plaatsing van een door de loodgieter te monteren zogenaamde CA-beveiliging conform VEWIN 
werkblad 3.8. Dit komt voor rekening en risico van de opdrachtgever en valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de leverancier.  
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12.7 De leverancier maakt de opdrachtgever erop attent dat ook indien derden naar onze adviezen en 
instructies handelen, de feitelijke uitvoering van deze werkzaamheden nimmer onder de 
verantwoording van de leverancier geschiedt. 

12.8 De leverancier is niet aansprakelijk en is ook nimmer aansprakelijk te stellen voor eventuele 
onvolkomenheden of fouten in de werkzaamheden van derden. 

12.9 Indien de leverancier door handelen of nalaten van derden extra kosten moet maken om de 
opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren zal de leverancier deze kosten aan de opdrachtgever 
in rekening brengen. Het is zaak dat de opdrachtgever deze mogelijke aansprakelijkheid 
tegenover de leverancier met de door de opdrachtgever in te schakelen derden bespreekt en 
daarover vooraf met deze derden afspraken maakt. 

 
13. Levering digitale systeem(en): 

13.1 Met betrekking tot het leveren van digitale systemen gaat de verantwoordelijkheid van de 

leverancier niet verder dan het op zichzelf en als zodanig goed functioneren van het door de 

leverancier geleverde  systeem. 

13.2 De leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de overdracht van nieuwe, oude of 
bestaande gegevens naar het door de leverancier geleverde systeem noch voor enige 
communicatie tussen het door de leverancier te leveren systeem en reeds aanwezige of nadien nog 
aan te schaffen systemen. 

13.3 De leverancier is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door 
het verloren gaan van digitaal opgeslagen gegevens en door of in verband met onvolkomenheden 
in of met het netwerk, het datasysteem, de dataopslag, de back-up, de datacapaciteit, vertragingen 
in het netwerk van de opdrachtgever, ontoereikend systeembeheer en dergelijke. 

 
14. Levering röntgensysteem(en): 

14.1 Plaatsing van röntgenapparatuur is onderhevig aan de bepalingen zoals genoemd in het Besluit 

Stralingsbescherming.  

14.2 Voor de invulling van deze wettelijke eisen zal de leverancier bij de VGT een Kernenergiewet-

dossier (KEW-dossier) voor de opdrachtgever aanvragen en via deze weg ook de wettelijk 

verplichte melding doen aan het AgentschapNL. (Hiertoe zal de leverancier de opdrachtgever van 

de benodigde formulieren voorzien). 

14.3 De kosten voor het opmaken van een meetrapport ten behoeve van het KEW-dossier komen voor 

rekening van de opdrachtgever, tenzij anders vermeld. 

14.4 De kosten van de VGT voor het verwerken van het meetrapport naar een volledig KEW-dossier en 

de verzending hiervan naar de praktijk van de opdrachtgever komen voor rekening van de 

opdrachtgever. 

14.5 Indien de opdrachtgever een intra- of extraoraal röntgentoestel heeft aangeschaft dient de 

opdrachtgever er rekening mee te houden dat de opdrachtgever wettelijk verplicht is om vóór de 

ingebruikname van het toestel een risicoanalyse uit te voeren en een Kernenergiewet-dossier 

(KEW-dossier) aan te leggen. 

14.6 De leverancier kan in samenwerking met de brancheorganisatie VGT deze wettelijk verplichte 

risicoanalyse voor de opdrachtgever uitvoeren, het KEW-dossier voor de locatie waar het toestel 

in gebruik wordt genomen in orde maken en de wettelijk verplichte melding naar de overheid 

verzorgen. De hieraan verbonden kosten bedragen EUR 275,- exclusief het geldende btw tarief. 

Deze prijs is gebaseerd op de aanlevering, door de opdrachtgever, van een plattegrond van de 

praktijk die voorzien is van de erfgrenzen. 

De uiteindelijke administratieve verwerking, de uiteindelijke samenstelling van het KEW-dossier 

en de melding aan de overheid wordt gedaan door/ via de VGT. De kosten hiervan bedragen 

(prijspeil 2014) minimaal € 160,- (voor een praktijk met 1 toestel) en maximaal € 220,- (voor 

een praktijk met 7 toestellen of meer) exclusief het geldende btw tarief per KEW-dossier. 
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15. Garantie/garantie uitsluitingen: 

15.1 De garantie op nieuwe apparatuur, showroom apparatuur, occassion apparatuur, preventieve 
onderhoudswerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden worden omschreven in de VGT 
Algemene Garantievoorwaarden.  Door ondertekening van een aanbieding, offerte of 
orderbevestiging verklaart opdrachtgever deze voorwaarden in goede staat ontvangen te hebben 
en kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden. 
 

16. Verhuizing goederen: 

16.1 De interne / externe verhuizing van al dan niet in de praktijk aanwezige goederen van al dan niet  
tandheelkundige aard, behoren niet tot de opdracht, tenzij specifiek vermeld in de 
orderbevestiging. 

16.2 Bij verhuizing van apparatuur, zowel intern als extern, is de leverancier uitsluitend aansprakelijk 
voor eventuele schade wanneer hem aantoonbaar opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten 
valt. 

16.3 De kosten van een eventuele interne / externe verhuizing zullen op basis van gewerkte uren op 
basis van een nacalculatie separaat aan de opdrachtgever worden doorberekend. 

 
17. Extra werkzaamheden / bepalingen / adviezen:  

17.1 Tijdens de plaatsing van de installatiestukken dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat 
de werkzaamheden van de technici van de leverancier zonder onderbreking plaats kunnen vinden. 
In het geval van een eventuele onderbreking van de werkzaamheden van de leverancier  zullen de 
gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld verlies van werkuren aan de opdrachtgever worden 
doorberekend. 

17.2 Eventuele modificaties of reparaties aan aanwezige goederen vinden alleen plaats in opdracht van 
de opdrachtgever en zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Deze werkzaamheden 
zullen op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever worden doorberekend. 

17.3 Alle opdrachten welke niet specifiek in de aanbieding worden vermeld worden geacht 
'meerwerkopdrachten' te zijn en zullen op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever worden 
doorberekend. 

17.4 Het verwijderen van oude installatiestukken behoort niet tot deze opdracht, tenzij anders 
vermeld. Deze werkzaamheden en eventuele aanvullende kosten zullen op basis van nacalculatie 
separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden. 

 
18. Aanvullende bepalingen: 

18.1 Alle wijzigingen op de in deze overeenkomst genoemde bepalingen hebben pas rechtsgeldigheid 
als deze schriftelijk door de leverancier bevestigd zijn. 

18.2 Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging  rust het bewijs van deze wijziging bij degene die stelt 
dat deze wijziging is overeengekomen.  

18.3 Regels en bepalingen die niet rechtstreeks van toepassing zijn op de geleverde goederen, zoals de 
bepalingen van het Bouwbesluit, Milieuwetgeving, WIP Richtlijnen, NMT Richtlijnen etc., vallen 
buiten de competentie van de leverancier en derhalve ook buiten de verantwoordelijkheid van de 
leverancier. 

18.4 Verrekening van de in deze aanbieding genoemde stelposten vindt plaats op basis van 
nacalculatie. 

 
Door ondertekening van dit document verklaart de opdrachtnemer deze voorwaarden in goede staat te 
hebben ontvangen en kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud van deze 
voorwaarden.  
 
Voor akkoord, 
 
...........................................................................(datum) 

 
...........................................................................(handtekening) 
 
............................................................................(naam) 


