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Algemene Voorwaarden Elektrotechniek Bosman inspectie werkzaamheden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Elektrotechniek Bosman, én 
prevaleren boven de algemene voorwaarden van de wederpartij, ook indien Elektrotechniek Bosman deze 
algemene voorwaarden van wederpartij niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing of van het van 
toepassing verklaren van de eigen algemene-, aanbestedings-, inkoop- of andere voorwaarden door 
wederpartij wordt door Elektrotechniek Bosman niet aanvaard. 

Indien deze algemene voorwaarden door Elektrotechniek Bosman wordt meegeleverd bij een overeenkomst 
en wederpartij accepteert de betreffende overeenkomst, dan aanvaardt de wederpartij ook deze algemene 
voorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige overeenkomsten tussen en wederpartij, tenzij 
anders bepaald.

Artikel 2. Definities
Overeenkomst: de overeenkomst(-en) tussen Elektrotechniek Bosman en wederpartij waarop deze 
algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
Werkzaamheden: Werkzaamheden zijn alle handelingen ten uitvoer van een Overeenkomst tussen 
Elektrotechniek Bosman en wederpartij.

Artikel 3. Aanbieding
De aanbieding of offerte (hierna tezamen: aanbieding) van Elektrotechniek Bosman is vrijblijvend. 
Elektrotechniek Bosman kan zijn aanbieding na ontvangst van aanvaarding door wederpartij herroepen tenzij 
die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en deze termijn is nog niet verstreken. 

Een aanbieding van Elektrotechniek Bosman, is 30 dagen geldig, tenzij Elektrotechniek Bosman voortijdig 
deze herroept.

Artikel 4. Verplichtingen Elektrotechniek Bosman
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Elektrotechniek Bosman zal wederpartij tijdig en zover redelijk adequaat informeren over alles wat voor de uitvoering 
van de Overeenkomst relevant is.

Tekeningen, specificaties, beschrijvingen of andere documentatie die Elektrotechniek Bosman verstrekt aan wederpartij 
ter informatie, zijn indicatief van aard. Elektrotechniek Bosman kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de 
onjuistheid van deze documenten tenzij dit schriftelijk is afgesproken. 

Artikel 5. Verplichten wederpartij
Wederpartij zal op eigen kosten aan Elektrotechniek Bosman alle materialen, informatie en gegevens tijdig beschikbaar 
stellen die Elektrotechniek Bosman nodig acht voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

Wederpartij kan Elektrotechniek Bosman alleen toegang tot ruimtes weigeren indien Elektrotechniek Bosman deze 
toegang niet nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 

Indien wederpartij het hiervoor bepaalde verzuimt en het gevolg voor Elektrotechniek Bosman is directe of indirecte 
schade dan stelt wederpartij Elektrotechniek Bosman schadeloos. 

Artikel 6. Verbodsovername personeel
Het is de wederpartij, gedurende de duur van een Overeenkomst en één jaar na beëindiging daarvan, niet 
toegestaan om medewerkers van Elektrotechniek Bosman die bij de uitvoering van de Overeenkomst 
betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel op andere wijze voor zich te laten werken. 

Indien wederpartij in strijd met het hiervoor bepaald handelt dan verbeurt de wederpartij een onmiddellijk 
opeisbare boete ten belope van vier bruto jaarsalarissen van de betreffende medewerker. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Alle voor werkzaamheden bestemde zaken of tijdens werkzaamheden gebruikte zaken, blijven uitsluitend eigendom 
van Elektrotechniek Bosman, totdat alle vorderingen die Elektrotechniek Bosman op wederpartij heeft of zal krijgen 
volledig zijn betaald, inclusief de verplichten wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen.

Wanneer de wederpartij uit de Elektrotechniek Bosman geleverde goederen een nieuw zaak vormt, inclusief 
zaaksvorming, dient de wederpartij Elektrotechniek Bosman schadeloos te stellen.

Indien de zaken worden verwerkt, bewerkt of vermengd, vergoed de wederpartij de kosten die Elektrotechniek Bosman 
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heeft gemaakt, de vergoeding zal minimaal een bedrag van gelijke waarde van de verloren zaken bedragen. 

Indien de wederpartij één van haar contractuele verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer zij is of wordt 
geliquideerd c.q. overlijdt, Wettelijke regeling Schuldsanering Natuurlijk Personen, surséance van betaling of haar 
faillissement is of wordt aangevraagd, is Elektrotechniek Bosman gerechtigd om de overeenkomst als ontbonden door 
de wederpartij te beschouwen en is Elektrotechniek Bosman gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechtelijk 
tussenkomst alle niet (geheel) betaalde zaken of zaken waarop voor Elektrotechniek Bosman eigendomsvoorbehoud op
rust terug te vorderen. 

Artikel 8. Intellectueel eigendom
Elektrotechniek Bosman mag tijdens de werkzaamheden tekeningen, schetsen of andere documenten maken van de 
elektrische installatie en/of elektrische arbeidsmiddelen. Elektrotechniek Bosman behoudt hierop het intellectueel 
eigendomsrecht.

Wederpartij vrijwaart Elektrotechniek Bosman en stelt Elektrotechniek Bosman schadeloos voor vorderingen van 
derden, die een verband houden met betreffende tekeningen, schetsen of andere documenten waarop intellectueel 
eigendomsrecht heeft. 

Artikel 9. Meerwerk
Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, kan dit voor Elektrotechniek Bosman extra kosten met zich 
meebrengen. Deze direct of indirecte kosten worden door wederpartij vergoed tenzij deze kosten door Elektrotechniek 
Bosman voorkomen hadden kunnen worden. Van dit artikel kan worden afgeweken in de Overeenkomst.

Artikel 10. Vertraging
Elektrotechniek Bosman heeft recht op schadeloosstelling ingeval van vertraging of verlening van de Werkzaamheden, 
indien de betreffende vertraging of verlening niet te wijten is aan de schuld van Elektrotechniek Bosman.

Artikel 11. Geheimhouding en zorgvuldigheid
Partijen zullen alle informatie geheimhouden die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van de andere 
partij hebben ontvangen of op andere wijze hebben kennisgenomen. Partijen zullen dergelijke informatie uitsluitend 
gebruiken voor de vervulling van hun verplichtingen in het kader van de Overeenkomst. Dit artikel zal onverminderd 
van kracht blijven ondanks het beëindigen of ontbinden van de Overeenkomst. De Werkmethode van Elektrotechniek 
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Bosman wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd.

Indien wederpartij in strijd met het hiervoor bepaald handelt dan verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare 
boete van € 500,00 exclusief BTW per dag.

Elektrotechniek Bosman heeft het recht tot het verstrekken van informatie aan derden indien dit in het belang van de 
Overeenkomst is. Wederpartij heeft het recht tot het verstrekken van informatie aan derden, indien Elektrotechniek 
Bosman hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op informatie die:

- openbaar is dan wel openbaar wordt zonder onrechtmatige toedoen door partijen, of
-aan de ontvangende partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot 
geheimhouding, of
- aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij, of
- in een schriftelijk document door de andere partij als niet-vertrouwelijk is bestempeld, of
- de ontvangede partij op grond van een wettelijke verplichting, dan wel op grond van een zorgvuldigheidsnorm, 
publiceert of aan de betreffende autoriteit kenbaar maakt.

Artikel 12. Toepasselijk Recht
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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