
Algemene voorwaarden GeelinkBosch BV. Te 
Hengelo (Gld.). KvK-nummer 63418991  
 
Algemene regeling 

Op elke aanbieding of overeenkomst zijn de navolgende voorwaarden van 
toepassing. Afwijkingen van deze  
voorwaarden zijn alleen van toepassing als deze schriftelijk door GeelinkBosch zijn 
bevestigd. 
Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of 
voorwaarden opneemt die afwijken van - of niet voorkomen in - 
deze voorwaarden zijn deze voor GeelinkBosch alleen bindend, indien en voor zover 
deze door GeelinkBosch uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene 
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. GeelinkBosch 
en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij – 
indien en voor zover mogelijk – het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling in acht worden genomen. 

 
1. Aanbiedingen/Tarieven 
 1.1 Onze offerte is geldig 3 maanden na dagtekening van de offerte. 
 1.2 Genoemde aantallen in de offerte zijn verrekenbaar. 
 1.3 Bij wijzigingen in tekeningen of gegevens heeft GeelinkBosch het recht prijzen aan te 

passen en aanvullende voorwaarden te stellen. 
 1.4 Prijzen in de offerte zijn gebaseerd op uitvoering van de gehele offerte. Bij 

uitvoering van enkele onderdelen kunnen de prijzen afwijken. 
 1.5 De opdracht is pas geaccepteerd wanneer deze door GeelinkBosch schriftelijk is 

bevestigd. 
 1.6  De genoemde prijzen zijn excl. BTW en excl. te gebruiken materialen, tenzij anders 

vermeld. 
 1.7  Op basis van uurloon worden de uren naar hele uren afgerond naar boven. 
 
2. Opdrachten/Orders 
            2.1 Opdrachten/orders zijn slechts bindend indien zij door GeelinkBosch schriftelijk 

zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging, door de uitvoering van de 
opdracht/order door GeelinkBosch. 

            2.2     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GeelinkBosch 
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te 
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en 
kwaliteitseisen tijdig aan GeelinkBosch worden verstrekt. Indien de voor de 
uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan GeelinkBosch 
is verstrekt, heeft GeelinkBosch het recht de overeenkomst te ontbinden 
zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een 
vergoeding uit welke hoofde dan ook ontstaat, dan wel de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de 
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke 
tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

3. Tijdvak en uitvoering 
 3.1 Indien een tijdvak voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen en 

de werkzaamheden worden vertraagd door omstandigheden die de opdrachtgever 
kunnen worden aangerekend of door overmacht, zullen de daaruit voortvloeiende 
extra kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. 

3.2 Indien het tijdstip van de aanvang niet is vermeld, vindt de aanvang plaats na 
overleg en goedkeuring van GeelinkBosch. 
Dit geldt ook voor extra bijkomende werkzaamheden. 

3.2 Tenzij anders is overeengekomen, bepaalt GeelinkBosch welke medewerker de 
opdracht uitvoert. 

3.3 Indien dat, naar het oordeel van GeelinkBosch, in het belang is van een goede 
nakoming van de overeenkomst, heeft GeelinkBosch het recht werkzaamheden te 
laten verrichten door derden. 

3.4 Bij een aan GeelinkBosch toerekenbare overschrijding van de termijn van de 
uitvoering is GeelinkBosch eerst in verzuim als GeelinkBosch schriftelijk in gebreke 
is gesteld en niet alsnog binnen een bij de ingebrekestelling aangegeven redelijke 
termijn, die tenminste 30 dagen moet bedragen, de verplichtingen nakomt. 

 
4. Meer en minder werk 
 4.1 Als tijdens de uitvoering blijkt dat er bijkomende werkzaamheden noodzakelijk zijn, 

dan komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. 
4.2 Wachturen veroorzaakt door of door toedoen van de opdrachtgever of door 

overmacht komen voor rekening  van de opdrachtgever.  
 
5. Overmacht 
 5.1  De overeengekomen opleverdatum kan door GeelinkBosch worden verschoven in 

geval van overmacht.  
 5.2 GeelinkBosch kan de overeengekomen uitvoering van de werkzaamheden 

opschorten of de overeenkomst ontbinden in geval van overmacht. Dit zonder enige 
verplichting tot schadevergoeding. 

5.3 In geval van overmacht zal dit zo snel mogelijk aan de opdrachtgever worden 
gerapporteerd. 

5.4 Als overmacht wordt o.a. aangemerkt: ontbreken van vergunningen, uitval van 
apparatuur buiten de schuld van de landmeter, calamiteiten, weersinvloeden en 
vorstverlet, oorlog, stremming in het vervoer, staking, mobilisatie, brand, 
overstroming en stagnatie in toelevering. 

 5.5 Het opnieuw moeten uitzetten van, door toedoen van derden, verloren gegane 
punten, geldt als oponthoud door stagnatie. Kosten van het hieruit voortvloeiende 
meerwerk komen voor rekening van de opdrachtgever.  

 
6. Vergunningen en gegevens 
 6.1 De opdrachtgever zorgt voor de benodigde vergunningen die nodig zijn voor de 

door ons uit te voeren werkzaamheden. 
 6.2 De opdrachtgever zorgt voor toestemming en toegang tot het betreden van 

terreinen en gebouwen, wat nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Bij 
het ontbreken hiervan zullen de eventueel  daardoor ontstane kosten ten laste 
komen van de opdrachtgever.  

 6.3  Beide partijen zijn verplicht tot de geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie die zij van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen.  
 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als 
dit voortvloeit uit de informatie. 

 6.4 Op alle door GeelinkBosch geleverde stukken zoals tekeningen, adviezen, rapporten, 
software e.d. behoudt GeelinkBosch de auteursrechten. 

 6.5 Alle geleverde stukken van GeelinkBosch zijn uitsluitend voor opdrachtgever 
bestemd. Vermeerdering, openbaarmaking of verstrekken aan derden van de 
stukken mag alleen geschieden na schriftelijke toestemming van GeelinkBosch. 

 
7. Oplevering en acceptatie 
 7.1 De datum van verzending of de aanbieding van de gegevens of het geleverde werk 

geldt als opleveringsdatum. 
 7.2 De oplevering geschiedt eenmalig en in enkelvoud, tenzij anders vermeld. 
 7.3 Behoudens na tegenbericht wordt 1 maand na oplevering de opdracht als 

geaccepteerd beschouwd en is reclamatie door de opdrachtgever niet meer 
mogelijk. 

 
8. Betaling 
 8.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na dagtekening factuur. 
 8.2 Meerwerk en andere extra kosten kunnen direct na het ontstaan gefactureerd 

worden. 
 8.3 Opdrachten bestaande uit meerdere fasen worden middels deelfacturen naar rato 

van de uitgevoerde werkzaamheden gefactureerd. 
 8.4 Indien betaling niet binnen de betalingstermijn plaatsvindt, is GeelinkBosch 

gerechtigd om vanaf  de vervaldatum van de factuur, zonder ingebrekestelling, de 
wettelijke rente, vermeerderd met 3%, aan opdrachtgever in rekening te brengen. 
Ook alle hieruit voortvloeiende incassokosten zullen voor rekening van de 
opdrachtgever komen. 

 
9. Aansprakelijkheid 
 9.1 GeelinkBosch is niet aansprakelijk voor schade t.g.v. eventueel onjuist verstrekte 

gegevens door de opdrachtgever of derden. 
9.2 GeelinkBosch is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de 

opdrachtgever, welke zijn ontstaan bij de normale uitvoering van de 
werkzaamheden door onze werknemers. 

9.3 Aansprakelijkheid jegens GeelinkBosch kan alleen geschieden indien er tijdens de 
uitvoering van de te realiseren werken controle door GeelinkBosch op de verrichte 
meting mogelijk is. 

9.4 GeelinkBosch kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor de tolerantie van de 
uitgezette punten als deze tolerantie vooraf en schriftelijk is vastgelegd i.o.m. de 
opdrachtgever. Een ondertekende kopie van deze toleranties zal bij de opdracht 
gevoegd moeten zijn.  

9.5 Indien het in offerte genoemde tijdstip van oplevering door ons wordt 
overschreden, wordt iedere aansprakelijkheid van de hieruit voortvloeiende schade 
onzerzijds uitgesloten.  

9.6 Na het uitzetten kan GeelinkBosch niet meer verantwoordelijk worden gehouden 
voor de instandhouding van de door ons uitgezette punten. 

9.7 De aansprakelijkheid zal in geen geval hoger kunnen zijn dan de aannemingssom of 
het begrote totaalbedrag van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid van 
toepassing is.  

9.8 Schade waarvoor GeelinkBosch aansprakelijk is, wordt slechts verrekend tegen 
overlegging van bewijsstukken.  
 

10. Tekortkoming 
 10.1 In het geval de opdrachtgever een tekortkoming van GeelinkBosch vermoedt dan 

wel constateert, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan GeelinkBosch te melden en 
deze in de gelegenheid te stellen de tekortkoming binnen een redelijke termijn op te 
heffen. 

 
11. Ontbinding 
 11.1 Als opdrachtgever verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden of volgens 

overeenkomst van zijn zijde niet of niet tijdig nakomt, heeft GeelinkBosch het recht 
de overeenkomst met de betrokken partij te ontbinden zonder dat er een 
ingebrekestelling of rechtelijke interventie vereist is. 

 11.2 Eventuele kosten of vergoedingen van schade voortvloeiend uit de ontbinding 
komen voor rekening van de opdrachtgever. 

 
12. Toepasselijk recht 
 12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 
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