Algemene Voorwaarden Corvus Infra
1.

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze
aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten
en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden, diensten en
leveringen, dit met uitsluiting van algemene voorwaarden
van opdrachtgever. Door ondertekening van onze offerte(s)
verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. De Nieuwe Regeling 2011
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is op alle door
Corvus Infra aanvaarde opdrachten de meest recente (ten
tijde van de opdracht) “De Nieuwe Regeling,
Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en
adviseur DNR 2011” (hierna te noemen "DNR 2011") van
toepassing, met inachtneming van het hierna vermelde. Voor
zover bepalingen van de DNR 2011 strijdig zijn met een of
meer bepalingen hieronder, dan prevaleren de bepalingen
hieronder. De opdrachtgever wordt geacht de DNR 2011
met bijlagen te kennen. De DNR 2011 ligt ter inzage op het
kantoor van Corvus Infra te Zevenaar.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Indien Corvus Infra in het kader van de uitvoering van
een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere
bureaus inschakelt, zal Corvus Infra voor het door deze
derde(n) verrichte deel van de opdracht slechts
aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat Corvus
Infra ter zake op bedoelde derde(n) kan verhalen.
3.2 Ten aanzien van in het veld te verrichten
werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties
geldt dat Corvus Infra niet aansprakelijk is voor schade,
door
welke oorzaak ook, aan eigendommen van
opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband
met uitvoering van haar werkzaamheden.
3.3 Opdrachtgever zal Corvus Infra vrijwaren voor alle
aanspraken die derden ter zake van vorenbedoelde
schade tegen Corvus Infra doen gelden. Hieronder
worden ook (gevolg-)schades verstaan aan kabels en
leidingen.

5. Documenten
5.1 De opdrachtgever is bevoegd rapporten aan derden ter
beschikking te stellen, mits dit in de opdracht
nadrukkelijk is bepaald. De opdrachtgever dient Corvus
Infra te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, die
zijn gebaseerd op die rapporten.
5.2 Verzending (ook digitaal, bijv. m.b.v. e-mail) van
tekeningen, rapporten en andere stukken vindt plaats
voor verantwoording en risico van de opdrachtgever.

6. Betaling
6.1 Onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum
te zijn voldaan.
6.2 Degene die Corvus Infra de opdracht verstrekt is jegens
Corvus Infra hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen die uit de opdracht voortvloeien, ook al is
die opdracht namens derden verstrekt.
6.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als de
buitengerechtelijke – welke laatste met een minimum
van € 150,- op 10% van het totaal verschuldigde bedrag
inclusief BTW en renten worden gefixeerd - die vallen op
de inning en invordering van niet of niet tijdig betaalde
bedragen, zijn voor rekening van opdrachtgever.
6.4 Corvus Infra heeft te allen tijde het recht op volledige
schade vergoeding.

7. Geschil
7.1 In afwijking op artikel van 58 van DNR 2011 geldt dat
een eventueel geschil, dat niet langs minnelijke weg tot
oplossing kan worden gebracht, wordt voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij
partijen arbitrage overeenkomen overeenkomstig de
statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw in
artikel 58, lid 2, van DNR 2011.
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3.4 Corvus Infra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade in verband met verzwaring van wetgeving in
formele of materiële zin of enig andere normering, nadat
de overeenkomst of het werk is uitgevoerd.
3.5 In afwijking van artikel van 15 van DNR 2011 geldt dat
de door Corvus Infra te vergoeden schade is beperkt tot
een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum
van € 10.000,00.

4. Verzekering
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2, lid 3q van DNR
2011, maakt Corvus Infra de opdrachtgever attent op het
belang van een adequate verzekering van werken en
adviseert Corvus Infra de opdrachtgever om voor werken,
waarvoor zulks redelijkerwijs mogelijk is, een CAR- of
vergelijkbare verzekering af te sluiten. Indien een
verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht
de opdrachtgever zich Corvus Infra, alsmede partijen die in
opdracht van Corvus Infra werkzaamheden uitvoeren, als
medeverzekerde(n) in de polis op te (laten) nemen en een
verzekeringscertificaat te overleggen.
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