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1.  Algemeen 

 
Deze algemene voorwaarden en de DNR 2005 
zijn van toepassing op alle offertes, 
overeenkomsten en werkzaamheden van Bureau 
Van Miert B.V. (hierna “Van Miert”), tenzij 
daarvan tussen Van Miert en haar opdrachtgever 

schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer 
artikelen van de opdrachtbevestiging, deze 
algemene voorwaarden of de DNR 2005 geheel 
of  gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd 
zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van 

de overige voorwaarden onverlet. Voor zover 
van de DNR 2005 wordt afgeweken geldt 

hetgeen in deze algemene voorwaarden is 
bepaald.   
Deze algemene voorwaarden en de DNR 2005 
zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd 
en te raadplegen op de website van Van Miert. 
 

2. Tarieven en betaling 
 
Van Miert is gerechtigd de tarieven te wijzigen. 
In geval van een bij of krachtens de wet 
getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de 
tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de 
maand volgende op die van de maatregel. 

Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever 

schriftelijk worden meegedeeld en worden 
berekend over de nadien  te verrichten 
werkzaamheden. Van Miert factureert per 
maand, tenzij anders is overeengekomen. Het 
staat  Van Miert vrij voorschotfacturen te 
zenden. De betalingstermijn van alle facturen is 

veertien dagen na dagtekening. Indien Van Miert 
geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd 
haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang 
op te schorten en na rappellering haar vordering 
uit handen te geven. De  opdrachtgever is alle 
hieraan verbonden kosten, vermeerderd met de 

omzetbelasting, aan Van Miert verschuldigd. 
Betalingen van de opdrachtgever worden altijd 
eerst in mindering gebracht op verschuldigde 
kosten en rente (in deze volgorde) en 
vervolgens in mindering gebracht op de 

hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor 
nieuwe gaan. 

 
3. Derden  
 
Van Miert is ten alle tijden bevoegd derden bij 
de uitvoering van de overeenkomst in te 
schakelen.  
Van Miert maakt hiervan schriftelijk melding bij 

de opdrachtgever.  
Van Miert is voor het door derden te verrichten 
deel van de opdracht niet aansprakelijk, tenzij 

en voor zover Van Miert deze aansprakelijkheid 
uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.  
 
4. Aansprakelijkheid 

 
De aansprakelijkheid van Van Miert is in alle 
gevallen beperkt tot het bedrag dat ter zake van 
deze opdracht door Van Miert is gefactureerd. Te 
allen tijde is de aansprakelijkheid beperkt tot het 
bedrag dat door de verzekeraar van Van Miert 

ter zake wordt uitgekeerd, met een maximum 
van € 1.000.000,00. 

 
5. Verzekering 
 
Van Miert heeft  voor haar werkzaamheden een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten. Van Miert sluit voor het werk géén 
CAR verzekering af, tenzij dit nadrukkelijk is 
overeengekomen.  
 
6. Gegevens 
 
De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door 

hem te verstrekken gegevens tijdig en juist 
worden aangeleverd. Alle kosten en meerwerk 
ten gevolge van vertraging c.q. onjuistheid van 
de gegevens zijn voor rekening van de 

opdrachtgever.  
Verzending van documenten of andere 

gegevensdragers (inclusief tekeningen) door Van 
Miert geschiedt voor risico van de 
opdrachtgever. De door Van Miert vervaardigde 
stukken (in de ruimste zin van het woord) 
mogen alleen door de opdrachtgever worden 
gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn 
vervaardigd.  

 
7. Exclusiviteit 
 
Opdrachtgever verleent Van Miert voor de duur 
van de overeenkomst het exclusieve recht de 
toegewezen opdracht te vervullen.  
 

8. Geschillen 

 
In afwijking van de DNR 2005 is bij geschillen te 
allen tijde de burgerlijke rechter te Breda 
bevoegd, tenzij door partijen schriftelijk 
arbitrage is overeengekomen.  


