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Algemene voorwaarde TERHEGGEN Projectadvies & management gevestigd te Elst 
 
1.   ALGEMEEN 

1.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
offertes, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten die TERHEGGEN 
Projectadvies & management levert of waarin zij partij is, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen 

1.2  Op alle door TERHEGGEN Projectadvies & management uit te voeren 
werkzaamheden zijn naast deze algemene voorwaarden van toepassing de 
rechtsverhouding opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur DNR (hierna: 
de DNR) in de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst 
geldende versie. 

1.3.  Bij strijd tussen enige bepaling, zoals voorkomend in de DNR en enige bepaling 
in deze algemene voorwaarden, gelden deze algemene voorwaarden in de 
eerste plaats, en geldt het bepaalde in de DNR aanvullend. 

1.4.  Bepalingen uit deze algemene voorwaarden vinden geen toepassing indien 
deze in een concreet geval jegens een opdrachtgever, die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of een bedrijf, als onredelijk bezwarend zouden 
moeten worden aangemerkt. Alsdan treedt voor die bepaling een bepaling in de 
plaats, welke naar doel en strekking zoveel mogelijk aan de als onredelijk 
bezwarend aangemerkte bepaling beantwoordt, zonder in het concrete geval 
jegens de opdrachtgever als onredelijk te moeten worden gekwalificeerd. 

 
2.   AANSPRAKELIJKHEID 

2.1.  Eventuele aansprakelijkheid van TERHEGGEN Projectadvies & management 
tengevolge van fouten in of bij de uitvoering van de opdracht is beperkt tot 
hetgeen daaromtrent in de DNR is bepaald. 

2.2.  Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
en toepassing van het bepaalde in artikel 2.1. van deze algemene voorwaarden 
jegens hem onredelijk bezwarend zou zijn, wordt de aansprakelijkheid van 
TERHEGGEN Projectadvies & management in ieder geval beperkt tot het 
bedrag waarvoor zij een verzekering tegen de gevolgen van wettelijke 
aansprakelijkheid heeft afgesloten. 

2.3.  De opdrachtgever dient TERHEGGEN Projectadvies & management te 
vrijwaren voor elke aansprakelijkheid jegens derden, die enige vordering jegens 
TERHEGGEN Projectadvies & management menen geldend te kunnen maken 
in verband met de door TERHEGGEN Projectadvies & management verrichte 
werkzaamheden, diensten of leveranties en daarbij eventueel begane fouten. 

2.4  Indien TERHEGGEN Projectadvies & management toezicht houdt op projecten 
zonder daarbij ook de directievoering in opdracht te hebben, ontstaat 
aansprakelijkheid pas als, rekening houdend met de overeengekomen mate en 
intensiteit van toezicht, sprake is van een afwijking van contractstukken met de 
aannemer die zo duidelijk en zo in het oog springend is dat een redelijk 
bekwaam en redelijk handelend toezichthouder deze had moeten opmerken 
maar dat niet heeft gedaan. 

 
4.   BETALING 

4.1.  In afwijking van het bepaalde in artikel 56.8 DNR wordt de rentevordering van 
TERHEGGEN Projectadvies & management, met toepassing van het gestelde 
in artikel 6:119a lid 3 of, indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf, met toepassing van artikel 6:119 lid 2 Burgerlijk 
Wetboek, zelf ook weer rentedragend. 

4.2.  Indien de opdrachtgever in verzuim is met tijdige betaling is hij naast de 
vertragingsrente de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 
worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 
€ 500,-. 

4.3.  In afwijking van artikel 29 DNR geldt dat, indien de opdrachtgever niet, of niet 
tijdig, betaalt, surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt 
aangevraagd, of op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag 
wordt gelegd, wanneer de opdrachtgever als rechtspersoon in staat van 
liquidatie komt te verkeren, of op enigerlei wijze in verzuim is in de nakoming 
van zijn betalingsverplichtingen, is de opdrachtgever desgevraagd verplicht om 
aan TERHEGGEN Projectadvies & management een toereikende zekerheid te 
verstrekken voor de betaling van haar eventueel openstaande vorderingen en 
de betaling van toekomstige vorderingen, die uit de vervulling van de opdracht 
kunnen voortvloeien. Indien de opdrachtgever zulks weigert, is TERHEGGEN 
Projectadvies & management gerechtigd om de nakoming van al haar 
contractuele verplichtingen op te schorten en, na voorafgaande schriftelijke 
kennisgeving op een termijn van 8 dagen, de overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op 
schadevergoeding, en onverminderd haar recht om niet te ontbinden en 
volledige nakoming te eisen, en zonder dat TERHEGGEN Projectadvies & 
management zelf tot enigerlei schadevergoeding gehouden zal zijn.  

 
5.   OVERMACHT 

5.1.  Ingeval van overmacht aan de zijde van TERHEGGEN Projectadvies & 
management, zowel van tijdelijke als van blijvende aard, is TERHEGGEN 
Projectadvies & management gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat daaraan door de opdrachtgever 
enige aanspraak op schadevergoeding kan worden ontleend. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.2.  Onder overmacht wordt voor beide partijen onder meer, maar niet uitsluitend, 

verstaan: bedrijfsstoringen, waaronder begrepen brand-, storm- en 
waterschade, uitvallen van of storingen aan apparatuur, overstroming, 
werkstaking, uitsluiting, bedrijfsbezetting, binnenlandse onlusten, 
oorlogstoestand of een daarmee vergelijkbare toestand, belemmerende 
maatregelen van enige overheid welke niet redelijkerwijze voorzienbaar waren 
bij het aangaan van de overeenkomst, storingen in telecommunicatie 
apparatuur, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers, onderaannemers 
en/of andere derden en in het  algemeen elke oorzaak of omstandigheid die 
buiten controle of invloed van TERHEGGEN Projectadvies & management is 
gelegen, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze door de 
opdrachtgever niet van TERHEGGEN Projectadvies & management kan 
worden verlangd. 

5.3  Niet werkbare dagen ten gevolge van weersomstandigheden gelden voor de 
opdrachtgever niet als overmacht.  

 
6.   INDIENSTNEMING WERKNEMERS  

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om werknemers van TERHEGGEN 
Projectadvies & management, die door TERHEGGEN Projectadvies & 
management bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, in dienst te 
nemen of anderszins buiten TERHEGGEN Projectadvies & management om 
opdrachten te verstrekken of in te zetten voor werkzaamheden gedurende een 
periode van één jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de opdracht door 
TERHEGGEN Projectadvies & management is afgerond of anderszins is 
beëindigd. Zulks op straffe van een door de opdrachtgever aan TERHEGGEN 
Projectadvies & management te betalen boete, gelijk aan 20% van het 
laatstgenoten bruto jaarsalaris van die werknemer bij TERHEGGEN 
Projectadvies & management. 
 

7.   INTELLECTUELE EIGENDOM 
7.1.  De intellectuele eigendomsrechten op de adviezen, teksten, schetsen, 

tekeningen, modellen, berekeningen, plannen, ontwerpen, schema’s, 
gegevensbestanden, digitale bestanden, software, constructies, (technische) 
vindingen, foto’s, video’s, presentaties, kennis en dergelijke, die door  
TERHEGGEN Projectadvies & management in opdracht van de opdrachtgever 
zijn gemaakt of aan opdrachtgever of diens adviseurs in het kader van de 
opdracht anderszins zijn verstrekt, komen toe aan TERHEGGEN Projectadvies 
& management als rechthebbende (c.q. maker, ontwerper of uitvinder) en 
mogen door opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor de realisatie van de 
opdracht door TERHEGGEN Projectadvies & management of voor een ander 
doel mits dat expliciet schriftelijk vooraf is overeengekomen. Ander gebruik, 
waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, verveelvoudiging, 
openbaarmaking, opvragen, hergebruiken, aanbieden, ter beschikking stellen 
aan anderen en exploiteren, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van 
TERHEGGEN Projectadvies & management, is opdrachtgever niet toegestaan. 

7.2.  Voor zover vereist om TERHEGGEN Projectadvies & management 
daadwerkelijk volledig rechthebbende te doen zijn van de in artikel 7.1 bedoelde 
intellectuele eigendomsrechten zal opdrachtgever op eerste daartoe 
verstrekkende verzoek van TERHEGGEN Projectadvies & management alle 
noodzakelijke handelingen verrichten en documenten tekenen om die rechten 
aan TERHEGGEN Projectadvies & management over te dragen en daarnaast 
medewerking verlenen aan het op naam van TERHEGGEN Projectadvies & 
management doen registreren van de desbetreffende tekeningen en modellen, 
octrooien en merken. Opdrachtgever zal ter zake geen registraties op zijn naam 
of op naam van derden verrichten. Opdrachtgever zal een aanduiding van 
TERHEGGEN Projectadvies & management als rechthebbende op bedoelde 
materialen niet verwijderen of anderszins onzichtbaar maken en ervoor zorg 
dragen dat voor derden altijd duidelijk is en blijft dat de intellectuele 
eigendomsrechten bij TERHEGGEN Projectadvies & management rusten. 

 
8.   GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

8.1.  Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en TERHEGGEN Projectadvies 
& management zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. 

8.2  Wanneer TERHEGGEN Projectadvies & management door derden 
aansprakelijk wordt gesteld in verband met de uitvoering van de aan haar 
verstrekte opdracht is de opdrachtgever verplicht om TERHEGGEN 
Projectadvies & management kosteloos alle (mondelinge, schriftelijke of 
elektronische) informatie te verschaffen die in haar bezit is en die nuttig kan zijn 
bij verweer tegen die aansprakelijkstelling. 

8.3  Op deze overeenkomst en alle overeenkomsten die daar eventueel uit 
voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

8.4  Geschillen tussen de opdrachtgever en TERHEGGEN Projectadvies & 
management zullen met uitsluiting van andere regelingen worden gebracht voor 
de bevoegde rechter. 
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