
 

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden op 7 februari 2002 onder depotnummer HR 41146015. 

 

 

Algemene Voorwaarden Werkzaamheden Stichting RHP  

 

 

 

 
 

 

 

1. Toepasselijkheid 

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onafhankelijke advies 

- en onderzoekswerkzaamheden verricht door de Stichting RHP te Naaldwijk 

en/of daarmee gelieerde (rechts)personen (hierna gezamenlijk te noemen: 

"RHP") ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersoon die RHP opdracht 

verstrekt deze te verrichten (hierna te noemen: de "Opdrachtgever"), met 

inbegrip van alle door RHP uitgebrachte offertes of verstrekte 

orderbevestigingen en prijsopgaven en alle met de advies – en 

onderzoekswerkzaamheden verband houdende overige diensten (hierna 

gezamenlijk te noemen: de "Werkzaamheden").  

 

1.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 

met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden.  

 

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze 

schriftelijk tussen RHP en Opdrachtgever zijn overeengekomen en gelden 

slechts voor de specifieke Werkzaamheden waarvoor deze zijn 

overeengekomen.  

 

1.4 Mochten niettemin op een offerte, een orderbevestiging of overeenkomst tussen 

RHP en Opdrachtgever zowel de onderhavige Algemene Voorwaarden als 

andere algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dan prevaleren in 

geval van tegenstrijdigheid de bepalingen van de onderhavige Algemene 

Voorwaarden.  

 

2. Werkzaamheden 

 

2.1 De Werkzaamheden van de RHP bestaan onder meer uit het adviseren van 

Opdrachtgevers of het verrichten van onderzoek omtrent de winning, de 

productie of het gebruik van substraten en/of de daarmee samenhangende 

bedrijfsvoering, het voldoen aan normen en eisen, milieu-aangelegenheden en 

alles wat hiermee verband houdt, een en ander als nader gespecificeerd in de 

door RHP op verzoek van de Opdrachtgever uit te brengen offerte. Voor 

deelnemers aan de RHP maakt een aantal van bovengenoemde Werkzaamheden 

deel uit van de door RHP aan de deelnemers geboden dienstverlening.  

 

2.2 RHP verplicht zich de overeengekomen Werkzaamheden naar beste vermogen 

uit te voeren, zonder zich te verbinden tot het bereiken van een specifiek 

resultaat.  

 

2.3 RHP behoudt zich het recht voor om onder haar verantwoordelijkheid derden in 

te schakelen voor de uitvoering van bepaalde delen van de Werkzaamheden. 

RHP wordt slechts gebonden door het handelen van haar medewerkers of door 

haar ingeschakelde derden, indien deze daartoe uitdrukkelijk bevoegd zijn en/of 

daartoe uitdrukkelijk schriftelijk zijn gemachtigd.  

 

2.4 In het kader van Werkzaamheden zal RHP onderzoek kunnen verrichten op de 

locatie(s) van Opdrachtgever, monsters kunnen onderzoeken en mondeling of 

schriftelijk een eventuele tussenrapportage alsmede een eindrapportage 

uitbrengen op basis van haar bevindingen. De in de eindrapportage vervatte 

adviezen zijn vrijblijvend. Aan de adviezen kunnen door de Opdrachtgever geen 

rechten worden ontleend.  

 

2.5 Indien het onderzoeken van monsters door RHP deel uitmaakt van de 

overeengekomen Werkzaamheden is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk 

en aansprakelijk voor de selectie en het representatieve karakter van de 

monsters, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met RHP is overeengekomen.  

 

2.6 Opdrachtgever zal RHP de gelegenheid geven alle relevante gegevens te 

verzamelen die RHP van belang acht voor het uitvoeren van de 

Werkzaamheden.  

 

2.7 Het door RHP in de orderbevestiging of anderszins, ook tussentijds, opgegeven 

tijdsbestek voor het verrichten van Werkzaamheden en het uitbrengen van 

rapporten is indicatief. RHP is niet aansprakelijk voor overschrijding van een 

gegeven tijdsbestek.  

 

2.8 Tussentijdse wijzigingen in de opzet van de Werkzaamheden kunnen leiden tot 

een aanpassing van de prijsopgave.  

 

3. Vertrouwelijkheid 

 

3.1 RHP is verplicht tot geheimhouding van alle door Opdrachtgever in verband met 

de Advieswerkzaamheden verstrekte vertrouwelijke gegevens. Deze verplichting 

geldt ook voor eventuele door RHP bij haar Werkzaamheden ingeschakelde 

derden. Opdrachtgever zal duidelijk vermelden welke gegevens vertrouwelijk 

zijn. 

 

 

 

 

 

3.2 Het auteursrecht op de tussenrapportage of het eindrapport van RHP berust bij 

RHP. Opdrachtgever is gerechtigd de genoemde rapporten uitsluitend binnen het 

eigen bedrijf te gebruiken of te vermenigvuldigen. 

 

3.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd: 

 

a. zonder uitdrukkelijke toestemming van RHP rapporten met 

betrekking tot de Werkzaamheden van RHP geheel of gedeeltelijk 

te publiceren en/of anderszins openbaar te maken en/of aan derden 

ter inzage te geven en/of buiten het eigen bedrijf te gebruiken; 

 

b. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het merk of de 

handelsnaam van RHP in welk verband dan ook te gebruiken in 

publicaties, bekendmakingen of publicitaire uitingen. 

 

4. Tarieven en kosten 

 

4.1 De Werkzaamheden van de RHP zullen door Opdrachtgever worden vergoed op 

basis van het aantal bestede uren, conform de door RHP bij de offerte aan 

Opdrachtgever verstrekte tarieven en kosten. 

 

4.2 Opdrachtgever is voorts gehouden tot vergoeding van de door RHP gemaakte 

reis- en/of verblijfskosten. Een schatting van deze kosten zal bij de offerte door 

RHP aan Opdrachtgever worden verstrekt.  

 De reis- en verblijfskosten zijn de werkelijk gemaakte kosten, inclusief 

reistijden. 

 

4.3 De nota's van RHP zullen door Opdrachtgever binnen 30 (dertig) dagen na 

factuurdatum worden voldaan op het door RHP aangegeven 

bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan RHP een vertragingsrente in 

rekening zal brengen ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente vanaf de 

betalingsdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling zal zijn vereist.  

 

4.4 In afwijking van het bij punt 4.3 hiervoor gestelde is RHP gerechtigd 

Opdrachtgever (gedeeltelijk) vooruitbetaling te verzoeken door een 

voorschotnota te sturen, die Opdrachtgever direct dient te voldoen op het door 

RHP aangegeven bankrekeningnummer. 

 

 

5. Aansprakelijkheid 

 

5.1 RHP is slechts aansprakelijk voor schade direct voortvloeiend uit een 

tekortkoming in de nakoming van de verbintenis die haar op basis van grove 

schuld en/of opzet kan worden toegerekend. Voor een eventuele 

buitencontractuele aansprakelijkheid geldt eveneens dat deze slechts bestaat 

wanneer de schade direct voortvloeit uit het handelen van RHP en deze haar op 

basis van grove schuld en/of opzet kan worden toegerekend. In geval van 

aansprakelijkheid van RHP zal deze slechts betrekking hebben op schade die het 

direct gevolg is van een aan RHP op basis van grove schuld en/of opzet 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming.  

 

5.2 Een eventuele schadevergoedingsverplichting uit welken hoofde dan ook van 

RHP is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de 

aansprakelijkheidsverzekering van RHP wordt uitbetaald, vermeerderd met het 

bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de 

verzekeraar is. 

 

5.3 Voor iedere aansprakelijkheid van RHP geldt een vervaltermijn van 1 (één) jaar.  

 

5.4 Opdrachtgever vrijwaart RHP voor alle aanspraken van derden van welke aard 

dan ook in verband met de verstrekte monsters en/of gegevens. 

 

6. Geschillen; bevoegde rechter 

 

6.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en RHP is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. 

 

6.2 Ten aanzien van alle geschillen voortvloeiende uit en/of verbandhoudende met 

de door RHP verrichte Werkzaamheden, is de Arrondissementsrechtbank te Den 

Haag bij uitsluiting bevoegd.  


