
 

Jansen Recycling B.V.
Klingelbeekseweg 57
6862 VS Oosterbeek

Renkum, 29-04-2020
Ons kenmerk 20061 \ 1630
De aanbieding is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op deze aanbieding zijn de Algemene Voorwaarden Elektrotechniek Bosman inspectie werkzaamheden van toepassing

 
Geachte heer M. Jansen,

Bedankt voor uw interesse in onze dienstverlening. De aanleiding voor deze aanbieding en beoogde doel van 
de (inspectie)overeenkomst is: om binnen de overeengekomen omvang, reikwijdte, uitvoering en beperkingen 
van de inspectie een beoordeling krijgen van de elektrische installatie van Jansen Recycling en Transport 
BV, Klingelbeekseweg 57, te Oosterbeek

De reikwijdte, uitvoering en beperkingen van de inspectie kunt u terug vinden in bijlage I 'Specificatie van de 
inspectie'. 

Ter verduidelijking wordt in uw situatie geïnspecteerd:
De installatie voor sterkstroomvoorziening die begint in de hoofdverdeler en eindigt bij eindgroepen:

- die wandcontactdozen voeden tot en met de wandcontactdozen;
- die vast aangesloten materieel voeden tot en met het beveiligingstoestel dat het betreffende 

materieel beveiligt tegen: * overbelastingstroom;
* kortsluitstroom;
* elektrische schok.

Voor de inspectie gelden de volgende beperkingen:
Omvang:
- Controle van en metingen en beproevingen aan verbruikende toestellen en de installaties voor:
- communicatie, beveiliging, transport, gebouwbeheervoorzieningen; behoren niet tot de inspectie.

Reikwijdte: het ontdekken van gebreken die hun oorsprong vinden in het ontwerp van de installatie behoort 
niet tot de inspectie.
Uitvoering: het uitvoeren van een ontwerpcontrole behoort niet tot de inspectie.

Geïnspecteerd wordt de installatie voor sterkstroomvoorziening voor zover deze bereikbaar en zichtbaar is tot 
een hoogte van 2m50.

Hierbij een planning van de werkzaamheden: In overleg met de gebruiker.

De kosten hiervoor zijn € 500,00 exclusief BTW.

Het oplossen van C1 gebreken zit niet in deze prijsopgave.  
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Hoofdovereenkomst Inspectie ter invulling van de verplichtingen uit Bouwbesluit [NEN 1010] [hierna 
te noemen, 'Inspectieovereenkomst']

Partijen: Elektrotechniek Bosman, gevestigd te Renkum en kantoorhoudende te van Ingenweg 35, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marten van Lubek eigenaar, hierna te noemen 'Opdrachtnemer';
en 
Jansen Recycling en Transport BV, gevestigd te Oosterbeek en kantoorhoudende Klingelbeekseweg 57 te 
Oosterbeek, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. M. Jansen, hierna te noemen 'Opdrachtgever'.

Overwegende dat: 
- De Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om ter zake een 
arbeidsovereenkomst te sluiten, dan wel een arbeidsrelatie aan te gaan.
Komen het volgende overeen:
1. Indien partijen andere voorwaarden van toepassingen verklaren op de Inspectieovereenkomst, kan er 
sprake zijn van tegenstrijdige of conflicterende bepalingen en begrippen. In dergelijke gevallen prevaleert de 
Inspectieovereenkomst te allen tijde.
2. Bij deze Inspectieovereenkomst de bijlage 'Specificatie van de inspectie'(hierna: Bijlage I) is toe gevoegd 
en onderdeel is van de Inspectieovereenkomst.
2.1 Het beoogde doel van de Inspectieovereenkomst en partijen volgt uit Bijlage I.
3. Opdrachtnemer verricht de navolgende werkzaamheden voor de Opdrachtgever: Het inspecteren van 
elektrische installaties, en constateren van gebreken aan de betreffende installatie(s). De elektrische 
installatie(s) worden beoordeeld aan de hand van NEN 1010:2015 + C2:2016, tenzij uitdrukkelijk een andere 
NEN 1010 editie van toepassing wordt verklaard door Opdrachtnemer.
3.1 In Bijlage I wordt de omvang, reikwijdte, uitvoering en beperkingen van de inspecties beschreven.
4. De Opdrachtnemer heeft in Bijlage I beschreven waaruit de uitvoering van de werkzaamheden bestaan, 
deze specificatie wordt met de term Werkmethode betiteld. 
4.1. Eventuele aanvullende toezegging en/of afspraken die worden gemaakt door Opdrachtnemer na het 
sluiten van deze Inspectieovereenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door Opdrachtnemer 
schriftelijk zijn bevestigd.
5. De in artikel 3 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd, In overleg met de gebruiker, op een 
zaterdag.
6. De Opdrachtnemer zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.  
7. Opdrachtgever heeft tot aanvang van de werkzaamheden het recht om van de Opdrachtnemer een 
wijziging van de gekozen Werkmethode te verlangen. In het geval dat deze wijziging resulteert in meerwerk 
voor de Opdrachtnemer heeft de Opdrachtnemer recht op een redelijke vergoeding voor het meerwerk. Indien 
de Opdrachtgever geen of tijdig beroep heeft gedaan op dit recht en indien de werkzaamheden al zijn 
begonnen, is de Opdrachtgever in wilsovereenstemming met de gekozen Werkmethode.
8. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtnemer die voortvloeien uit 
toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de Inspectieovereenkomst dan wel uit onrechtmatige daad.
9.1 Opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade ten gevolgen van gebreken die niet bekend 
waren bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is tevens uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade ten gevolgen 
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van gebreken die alleen bij Opdrachtnemer bekend hadden kunnen zijn, indien een andere methode dan de 
Werkmethode was toegepast bij de werkzaamheden.
9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van derden ten gevolge van de Inspectieovereenkomst 
of in verband met uitvoering van de Inspectieovereenkomst en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor 
eventuele aanspraken ter zake van derden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van de Opdrachtnemer zelf.
9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
9.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige schade is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer 
voor de overeengekomen prestatie uit de Overeenkomst van Opdrachtgever zou ontvangen.
9.5 Iedere verplichting tot schadevergoeding vervalt, indien de Opdrachtgever niet binnen dertig dagen nadat 
de schade is ontdekt, dan wel binnen dertig dagen nadat de schade redelijkerwijs had behoren te worden 
ontdekt, Opdrachtnemer schriftelijk van de schade op de hoogte heeft gesteld. Verplichting van 
schadevergoeding vervalt, indien de Opdrachtnemer niet binnen negen maanden na uitvoering van de 
Overeenkomst en het schadeveroorzakende prestatie een rechtsvordering ter zake heeft ingesteld.
10. Opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van de Inspectieovereenkomst voor eigen rekening en risico 
hulppersonen waaronder ondergeschikten of derden in te schakelen. 
11. Opdrachtgever is aan de Opdrachtnemer geen loon of honorarium op basis van een arbeidsovereenkomst 
verschuldigd.
12. Indien de Opdrachtnemer schade lijdt in verband met de uitvoering van deze Inspectieovereenkomst moet 
de Opdrachtgever deze schade vergoeden, mits de betreffende schade niet aan de Opdrachtnemer toe te 
rekenen valt. 
13. De Opdrachtgever kan de Inspectieovereenkomst alleen opzeggen, ontbinden of schorsen met 
schriftelijke akkoord verklaring van de Opdrachtnemer, behoudens dwingend recht. Dit onverminderd het 
wettelijk recht op ontbinding van de Inspectieovereenkomst wegens een tekortkoming van de zijde van 
opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan de Inspectieovereenkomst te allen tijde opzeggen, ontbinden of 
schorsen, tenzij omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid zich hier tegen verzetten.  
14. In geval van opzegging, ontbinden of schorsen door Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer recht op 
schadevergoeding voor gemaakte kosten, winstderving en andere kosten die gemaakt zijn in het kader van 
deze Inspectieovereenkomst. 
15. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor verstrekken van alle relevante informatie, gegevens, 
beslissingen en wijzigingen aan de Opdrachtnemer die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de 
Inspectieovereenkomst. De (informatie)verstrekking dient tijdig en schriftelijk te gebeuren. De 
informatieverstrekking kan ook digitaal gebeuren indien de Opdrachtnemer dit prevaleert boven schriftelijke 
verstrekking.
15.1 Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid van de informatie die door Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer wordt verstrekt.
16. De Opdrachtgever zorgt er voor dat op de locatie van werkzaamheden de Opdrachtnemer tijdig, kosteloos 
en met leveringsgarantie kan beschikken en gebruiken over de benodigde voorzieningen, zoals elektriciteit, 
(drink)water en sanitair. 
17. De werkzaamheden van Opdrachtnemer vinden plaats op een zaterdag op de tijden tussen 07.00 uur en 
18.00 uur.  
17.1 Van het hiervoor bepaalde kan worden afgeweken indien partijen dit schriftelijk overeenkomen. 
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18. Betaling van de factuur en de mogelijke andere vorderingen van de Opdrachtnemer geschiedt zonder 
inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na de 
datumvermelding op de betreffende factuur of vordering.
18.1 Bij niet-tijdige betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer over het 
verschuldigd bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag der 
betaling. Indien de wettelijke handelsrente hoger ligt dan 1%, zal de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.
19. Het door Opdrachtnemer niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel 
houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in. 
20. De Inspectieovereenkomst eindigt ingeval van overlijden dan wel faillissement van Opdrachtgever of 
Opdrachtnemer.
21. Op deze Inspectieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Als er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

 


