
  

ALGEMENE VOORWAARDEN HULST MILIEU ADVIES 
 
Gevestigd en kantoorhoudend te Hoogwoud, aan de Gouwe 49, 1718 LL zoals gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar. 
 
Artikel 1: Algemeen 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hulst Milieu Advies gedane  
          aanbiedingen, op alle door of aan Hulst Milieu  

Advies verstrekte opdrachten, op alle door Hulst Milieu Advies gegeven adviezen en, in zijn 
algemeenheid, op alle met Hulst Milieu Advies gesloten overeenkomsten. 

1.2. Algemene voorwaarden van de wederpartij van Hulst Milieu Advies, hierna te noemen de 
opdrachtgever, gelden niet tenzij deze schriftelijk nadrukkelijk door Hulst Milieu Advies zijn 
aanvaard. 

1.3. Wijzigingen in en / of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht 
indien deze nadrukkelijk schriftelijk tussen Hulst Milieu Advies en de opdrachtgever zijn 
overeengekomen en gelden dan voor het daarbij bepaalde specifieke geval. 

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht 
zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, zullen de overige bepalingen van deze 
voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

 
Artikel 2: Aanbiedingen 
2.1. De door Hulst Milieu Advies gemaakte aanbiedingen en offertes zijn altijd vrijblijvend; zij zijn 

geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders is aangegeven. 
2.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. 
2.3. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke aanvaarding binnen 60 

dagen van een door Hulst Milieu Advies uitgebrachte offerte. Hulst Milieu Advies heeft altijd de 
bevoegdheid een opdracht niet te aanvaarden en verplicht zich in dat geval de opdrachtgever 
onmiddellijk te verwittigen. Overigens wordt Hulst Milieu Advies eerst verbonden door 
aanvaarding van een opdracht.  

 
Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst 
3.1. Hulst Milieu Advies voert de verstrekte opdracht uit vanuit een professioneel onafhankelijke 

opstelling in overleg met opdrachtgever. 
3.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hulst Milieu Advies aangeeft 

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hulst Milieu Advies 
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet 
tijdig aan Hulst Milieu Advies zijn verstrekt, heeft Hulst Milieu Advies het recht de uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens 
de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hulst Milieu 
Advies het recht de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden door derden te laten 
verrichten. 

 
Artikel 4: duur van de opdracht 
4.1. De opdracht zal worden uitgevoerd gedurende de in de overeenkomst vastgelegde tijd met 

inachtneming van de in de overeenkomst vastgelegde einddatum. Indien in de overeenkomst 
geen duur of einddatum is genoemd, geldt dat de opdracht binnen een redelijke termijn 
uitgevoerd zal dienen te zijn. 

 
Artikel 5: Overmacht 
5.1. In geval van overmacht aan de kant van Hulst Milieu Advies is Hulst Milieu Advies gerechtigd 

naar eigen keus en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst 
voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te 
ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, waarbij Hulst 
Milieu Advies het recht heeft het reeds uitgevoerde gedeelte aan de opdrachtgever in rekening 
te brengen. 

 
 



  

5.2. Onder overmachtsfactoren wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, 
voorzien of niet-voorzien, waarop Hulst Milieu Advies geen invloed kan uitoefenen, docht 
waardoor Hulst Milieu Advies niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

5.3. Een beroep op overmacht kan door Hulst Milieu Advies ook nog worden gedaan nadat Hulst 
Milieu Advies in verzuim is met een of meer verplichtingen van de met de opdrachtgever 
gesloten overeenkomst. 

 
Artikel 6: Opschorting en ontbinding 
6.1 Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke 

verklaring daartoe van Hulst Milieu Advies aan de opdrachtgever. Alvorens de opdrachtgever 
rechtsgeldig de overeenkomst met Hulst Milieu Advies kan ontbinden, dient hij Hulst Milieu 
Advies eerst schriftelijk in gebreke te stellen en Hulst Milieu Advies een redelijke termijn te 
gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 

 
Artikel 7: Betalingen 
7.1 Alle facturen van Hulst Milieu Advies dienen te worden betaald binnen een termijn van dertig 

dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk in de overeenkomst een andere betalingstermijn is 
vastgelegd. 

7.2 Alle betalingen dienen te geschieden op de door Hulst Milieu Advies aangegeven bank- of 
girorekening zonder enige korting of schuldvergelijking. 

7.3 Bij niet tijdige betaling maakt Hulst Milieu Advies aanspraak op vergoeding van de wettelijke 
rente, zoals die van kracht was op het moment dat de betalingstermijn werd overschreden, 
vermeerderd met 2%, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt 
beschouwd. 

7.4    Blijft betaling ondanks een aanmaning vanaf de zijde van Hulst Milieu Advies uit zodat verdere 
incassomaatregelen dienen te worden genomen, is de opdrachtgever de maximaal wettelijk 
toegestane incassokosten verschuldigd over het te vorderen bedrag te vermeerderen met de 
BTW daarover ongeacht of de incassering geschiedt door Hulst Milieu Advies dan wel door een 
door Hulst Milieu Advies in te schakelen derde. 

7.5    In geval van een gerechtelijke procedure tot betaling is de opdrachtgever daarboven verplicht 
alle gerechtelijke kosten te vergoeden. 

 
Artikel 8: Geheimhouding 
8.1 De aan Hulst Milieu Advies door de opdrachtgever in verband met de opdracht verstrekte 

informatie en gegevens zullen door Hulst Milieu   Advies vertrouwelijk worden behandeld en 
alleen worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn verstrekt. 

8.2 De opdrachtgever verplicht zich aan derde(n) geen mededelingen te doen over de aanbieding, 
aanpak, werkwijze en overige gegevens en informatie van Hulst Milieu Advies in verband met 
de opdracht dan wel het bedrijf Hulst Milieu Advies betreffende behoudens in het kader van het 
doel waartoe de opdracht door Hulst Milieu Advies is uitgevoerd. 

 
Artikel 9: Aansprakelijkheid 
9.1 Hulst Milieu Advies is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor opgetreden 

schade, indien het ontstaan daarvan te wijten is aan haar opzet of grove schuld en de schade 
het directe gevolg is van haar werkzaamheden, met inbegrip van werkzaamheden verricht door 
zijdens Hulst Milieu Advies ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid van Hulst Milieu Advies 
voor indirecte schade, zoals vervolgschade, bestaat in geen geval. 

9.2 In alle gevallen is aansprakelijkheid van Hulst Milieu Advies overigens beperkt tot een bedrag 
gelijk aan de overeengekomen prijs voor de opdracht. 

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Hulst Milieu Advies voor alle aanspraken van derden tot vergoeding 
van elke schade die het directe of indirecte gevolg is van haar werkzaamheden, met inbegrip 
van werkzaamheden verricht door zijdens Hulst Milieu Advies ingeschakelde derden, in welke 
vorm en op grond van welke juridische grondslag dan ook. 

9.4 Elke rechtsvordering tot vergoeding van enige schade door Hulst Milieu Advies op welke 
juridische grondslag dan ook, verjaart in ieder geval na verloop van twee jaren na uitvoering van 
de opdracht en overeenkomst. 

 
 
 



  

Artikel 10: Overdrachtsovereenkomst 
10.1 Het is de opdrachtgever slechts na voorafgaand schriftelijke toestemming van Hulst Milieu 

Advies toegestaan zijn rechten en / of plichten uit deze overeenkomst aan derde(n) over te 
dragen.  

 
Artikel 11: Geschillen en toepasselijke recht 
11.1 Op alle door Hulst Milieu Advies  te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van 

toepassing.  
11.2 Ongeacht de nationaliteit van de wederpartij van Hulst Milieu Advies en de plaats van vestiging 

van de wederpartij van Hulst Milieu Advies c.q. de plaats waar Hulst Milieu Advies de opdracht 
uitvoert, is de Nederlandse rechter in het arrondissement Alkmaar bevoegd. 

11.3 De toepasselijkheid van internationale verdragen op overeenkomsten tussen Hulst Milieu 
Advies en de opdrachtgever wordt voor zover toelaatbaar nadrukkelijk uitgesloten. 

 
Artikel 12: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 
12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

te Alkmaar onder nummer 37137825 en treden in werking op 3 september 2010.  
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde 
van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.   

 
 


