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Algemene voorwaarden DVA engineering B.V. 
 

Artikel 1 Toepasselijk recht 
 

1. Op de opdracht is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de 
opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

2. De titels van de artikelen maken geen deel uit van deze voorwaarden. 
 

 
Artikel 2 Inhoud van de opdracht 

 
1. De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en adviesbureau is 

overeengekomen 
2. In de opdracht wordt, tenzij door partijen anders is overeengekomen, aangegeven: 

a. Een duidelijke aanduiding van het project, alsmede van de aard en de 
omvang van de werkzaamheden die aan het adviesbureau zijn opgedragen; 

b. Het tijdstip waarop of de termijn waarbinnen de opdracht moet worden 
voltooid; 

c. De honorering en de betalingswijze; 
d. Of en zo ja, welke werkzaamheden aan DVA engineering B.V. worden 

opgedragen met betrekking tot wettelijke plichten die op de opdrachtgever 
rusten; 

e. Of en zo ja hoe tariefswijzigingen en indexeringen ten aanzien van de 
advieskosten worden toegepast; 

f. Op welke wijze de kwaliteitszorg zal worden geregeld; 
g. De vorm en het aantal waarin de documenten aan de opdrachtgever en 

eventueel aan derden worden verstrekt; 
h. De wijze waarop en zonodig de frequentie waarmee partijen overleg voeren. 

 
 
Artikel 3 Totstandkoming, wijziging en voltooiing van de opdacht 
 
1. De opdracht is tot stand gekomen, indien DVA engineering B.V. het overeengekomen 

schriftelijk heeft bevestigd of een schriftelijk aanbod daartoe van DVA engineering 
B.V. door de opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is 
aanvaard of het overeengekomene op andere wijze door partijen schriftelijk is 
bevestigd.  

2. Wijzigingen in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds 
opgedragen werkzaamheden, komt tot stand, zodra DVA engineering B.V. deze 
schriftelijk heeft bevestigd. 

3. Het in de leden 1 en 2 bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van partijen het 
bestaan van de opdracht en/of van de daarin aangebrachte wijzigingen met andere 
middelen te bewijzen. 

4. DVA engineering B.V. biedt de opdrachtgever voor het totstandkomen van de 
overeenkomst een redelijke mogelijkheid om van deze gedeponeerde algemene 
voorwaarden kennis te nemen.  

5. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen wordt de opdracht geacht te zijn voltooid 
op het tijdstip waarop DVA engineering B.V. de opdracht schriftelijk mededeelt dat 
het aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de opdrachtgever niet binnen twee 
weken na ontvangst van dit bericht daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 
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Artikel 4 Algemene verplichtingen DVA engineering B.V. 
 
1. DVA engineering B.V. zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de 

belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar 
beste kunnen en wetenschap. DVA engineering B.V. zal alles vermijden wat de 
onafhankelijkheid van zijn advies kan schaden. DVA engineering B.V. zal na het 
vervullen van een opdracht aan de toepassing van eigen vindingen geen voordelen 
ontlenen die niet bekend zijn bij de opdrachtgever. 

2. DVA engineering B.V. zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering 
van de opdracht waaronder de financiële aspecten van het project en hem 
desgevraagd alle inlichtingen geven. 

3. De opdracht moet worden voltooid voor of op het in artikel 2 lid 2 genoemde tijdstip of 
binnen de aldaar aangegeven termijn, behoudens omstandigheden, die aan DVA 
engineering B.V. redelijkerwijze niet kunnen worden toegerekend. Tenzij door partijen 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreft dit geen “fatale termijn”, zodat voor 
het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Op de 
aansprakelijkheid van DVA engineering B.V. wegens overschrijding van deze termijn 
is artikel 5 van overeenkomstige algemene voorwaarden DVA engineering B.V. van 
toepassing. Indien voor onderdelen van de opdracht afzonderlijke tijdstippen of 
termijnen zijn afgesproken, is het bepaalde in dit lid van deze algemene voorwaarden 
DVA engineering B.V. van toepassing. 

4. DVA engineering B.V. zal al de opdrachtgever tijdig opmerkzaam maken op de 
financiële gevolgen en risico’s voortvloeiend uit keuzen en beslissingen van de 
opdrachtgever binnen het kader van de opdracht. Evenals zal DVA engineering B.V. 
de opdrachtgever tijdig adequate informatie verstrekken over risico’s verbonden aan 
door DVA engineering B.V. voorgestelde oplossingen en eventuele alternatieven.  

5. DVA engineering B.V. dient bij een opdracht, die betrekking heeft op de 
totstandkoming van een object, de opdrachtgever, ten tijde van de formulering van de 
opdracht, te attenderen op de CAR-verzekering of vergelijkbare verzekering, die, 
gelet op de aard en omvang van het object als een gebruikelijke verzekering kan 
worden aangemerkt.  

6. DVA engineering B.V. deelt aan de opdrachtgever mede welke natuurlijke persoon of 
personen gerechtigd zijn namens DVA engineering B.V. op te treden. 

7. DVA engineering B.V. dient bij beëindiging van een opdracht die betrekking heeft op 
de totstandkoming van een object de opdrachtgever in het bezit te stellen van alle 
documenten die van belang zijn voor het beheer en gebruik van het object.  

 
 
Artikel 5 Algemene verplichtingen opdrachtgever 
 
1. De opdrachtgever moet DVA engineering B.V. tijdig de inlichtingen, gegevens en 

beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en 
te voltooien. 

2. De opdrachtgever moet de door hem aan DVA engineering B.V. verschuldigde 
bedragen uiterlijk op de daarvoor in de betalingsregeling overeengekomen dan wel 
de in de declaraties van DVA engineering B.V. aangegeven tijdstippen voldoen. 

3. Indien de opdracht de totstandkoming van een object betreft, verschaft de 
opdrachtgever DVA engineering B.V. het programma van eisen van dit object. 

4. Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de 
verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk 
aansprakelijk. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen. 
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5. Desgevraagd deelt de opdrachtgever aan DVA engineering B.V. mede welke 
natuurlijke persoon of personen gerechtigd zijn namens hen op te treden. Zonodig 
onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.  

6. Indien de opdrachtgever bemerkt dat DVA engineering B.V. tekort schiet dan wel op 
redelijke gronden vermoedt dat het zal tekortschieten in de vervulling van de opdracht 
– daaronder mede begrepen het nakomen van overeengekomen termijnen – zal de 
opdrachtgever DVA engineering B.V. daarop wijzen en zo nodig DVA engineering 
B.V., al dan niet voorwaardelijk, schriftelijk in gebreke stellen onder vermelding van 
de termijn waarbinnen de gevolgen van de tekortkoming dienen te worden hersteld.  

 
 
Artikel 6 Samenwerking met derden 
 
1. Indien de opdracht met zich mee brengt, dat DVA engineering B.V. voor de vervulling 

ervan zijn werkzaamheden moet afstemmen op die van andere door de 
opdrachtgever ingeschakelde adviesbureaus, architecten of andere deskundigen, zal 
de opdrachtgever na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de coördinatie 
van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.  

2. De in lid 1 genoemde coördinatie houdt ten minste in dat de coördinator tijdig in 
overleg met de opdrachtgever en de andere opdrachtnemers een tijdschema voor de 
uitvoering van de in lid 1 bedoeld opdracht vaststelt en dat hij, ingeval van 
tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen 
leiden, onverwijld met hen overleg pleegt en aan hen schriftelijk verslag daarvan doet 
toekomen.  

 
 
Artikel 7 Advieskosten, Betalingen 
 
1. De advieskosten omvatten: 

a. De honorering van de werkzaamheden van DVA engineering B.V.; 
b. De bijkomende kosten; 
c. De toezichtkosten; 

2. De in lid 1 sub a genoemde honorering, de in lid 1 sub b genoemde bijkomende 
kosten en de in lid 1 sub c genoemde toezichtkosten worden bepaald naar één of 
meer van de volgende maatstaven: 

a. Op basis van de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met een 
tarief per tijdseenheid. Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle 
uren die rechtstreeks zijn besteed aan het vervullen van de opdracht en de 
reistijd die voor de vervulling van de opdracht noodzakelijk is. De tarieven per 
tijdseenheid, naar persoon, functie of groep, worden zoveel mogelijk in de 
opdrachtbrief bepaald of omschreven. 

b. Op basis van een voor het totaal of per onderdeel vast te stellen bedrag. In de 
opdrachtbrief wordt naast het bedrag de omvang van het project beschreven. 
Wijzigingen in het project, die aanleiding zijn tot uitbreiding of vermindering 
van de opdracht, zijn aanleiding tot verrekening.  

3. Indien de opdracht meebrengt dat werkzaamheden in het buitenland moeten worden 
verricht, worden de daaraan verbonden extra advies kosten afzonderlijk met de 
opdrachtgever overeengekomen. 
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4. Indien de opdrachtgever in geval van een opdracht, na goedkeuring van eerder door 
DVA engineering B.V. voorgestelde ontwerpen of gedane adviezen, wijzigingen 
aanbrengt in eisen die hij aan het object stelt, worden de daardoor nodige 
werkzaamheden op basis van de bestede tijd en gemaakte kosten afzonderlijk in 
rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

5. De opdrachtsom van DVA engineering B.V. is verschuldigd naar mate van het 
verrichten van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden en/of het 
gereedkomen van de verschillende fasen van de opdracht. In de opdracht dient te 
zijn geregeld in welke termijnen de honorering door de opdrachtgever aan DVA 
engineering B.V. wordt betaald. Indien dit niet is geregeld, wordt maandelijks betaald 
naar rato van de voortgang van de werkzaamheden. 

6. De door DVA engineering B.V. volgens opdracht te declareren bedragen worden 
verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting. 

7. De opdrachtgever dient, voor zover niet anders overeengekomen, de verschuldigde 
bedragen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na indiening van desbetreffende 
declaraties te voldoen. 

8. Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een declaratie betwist, is 
hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor 
zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de 
oorspronkelijke vervaldatum.  

9. Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet 
tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor 
DVA engineering B.V. verantwoordelijk is, heeft, met ingang van de dag waarop de 
betaling uiterlijk had moeten geschieden, DVA engineering B.V. aanspraak op 
vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage. 

10. Indien na verloop van vier weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk had 
moeten geschieden, deze alsnog niet heeft plaats gevonden, wordt het in lid 9 
bepaalde percentage van die termijn met 3 verhoogd, mits de opdrachtgever hierop 
voordien schriftelijk door DVA engineering B.V. gewezen is. Met terzijdestelling van 
artikel 6:119, lid 2 BW zal de rentevordering van DVA engineering B.V. zelf nimmer 
rente dragen. 

11. De buitengerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen van een 
declaratie zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 
 

Artikel 8 Tussentijdse opzegging van de opdracht door de opdrachtgever 
 

1. In geval van opzegging van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht: 
a. De honorering naar de stand van zaken; 
b. De bijkomende kosten; 
c. De toezichtkosten; 
d. De kosten voortvloeiend uit de eventueel door DVA engineering B.V. voor 

vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen 
met derden. 

2. Bovendien betaalt de opdrachtgever, tenzij deze een consument is, 10% van het 
resterende deel van de opdrachtsom. Niettemin kan, indien de billijkheid dit 
klaarblijkelijk eist, DVA engineering B.V. vergoeding van de werkelijke schade als 
gevolg van de tussentijdse opzegging eisen, respectievelijk de opdrachtgever een 
beperking tot die werkelijke schade verlangen, indien die schade meer dan 150%, 
respectievelijk minder dan 50%bedraagt van het zojuist bedoelde 10% forfait.  
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De verplichtingen van dit tweede lid gelden niet, indien de opdracht tussentijds 
beëindigd wordt wegens een aan DVA engineering B.V. toe te rekenen grond voor 
ontbinding, vernietiging of gewichtige reden. 

 
 
Artikel 9 Tussentijdse opzegging van de opdracht door DVA engineering B.V. 
 

1. DVA engineering B.V. kan de opdracht ontbinden in geval van eigen overmacht en in 
geval van een toereikende tekortkoming van de opdrachtgever. Voorts kan DVA 
engineering B.V. de opdracht tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen. De 
opdrachtgever dient ook in dat geval het auteursrecht van DVA engineering B.V. ten 
volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13. 

2. DVA engineering B.V. is niettemin gehouden de schade voor de opdrachtgever als 
gevolg van die beëindiging te beperken, indien er voor zover dat van hem in de 
gegeven omstandigheden redelijkerwijze gevergd mag worden, gelet op ondermeer 
het verhaal voor de daaraan verbonden kosten en de  grond van de beëindiging. 

3. De opdrachtgever is verplicht DVA engineering B.V. te vergoeden: 
a. De honorering naar de stand van de werkzaamheden; 
b. De bijkomende kosten; 
c. De toezichtkosten; 
d. De kosten voortvloeiend uit de eventueel door DVA engineering B.V. voor 

vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen 
met derden. 

4. Indien de opdracht door DVA engineering B.V. wordt beëindigd wegens een 
toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever of wegens van diens zijde 
bijgebrachte gewichtige redenen, heeft DVA engineering B.V. bovendien het recht om 
zijn daardoor geleden schade op de opdrachtgever te verhalen, of- naar keuze van 
DVA engineering B.V.- een vergoeding te eisen volgens de maatstaf van artikel 8 lid 
2 

 
 
Artikel 10 Ontbinding wegens faillissement en surséance van betaling 
 

1. Ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is DVA 
engineering B.V. bevoegd de curator te sommeren binnen een redelijke termijn te 
verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidstelling 
voor de juiste nakoming van de overeenkomst. Indien de curator niet binnen de 
gestelde termijn verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, kan de 
curator zijnerzijds geen nakoming van de overeenkomst meer vorderen. Ingeval van 
surséance van betaling aan de opdrachtgever, is het in dit lid bepaalde van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de “ de curator” wordt 
gelezen “de opdrachtgever en de bewindvoerder”. Indien DVA engineering B.V. de 
overeenkomst ontbindt wegens faillissement of surséance van betaling van de 
opdrachtgever, is het in artikel 9 bepaalde van toepassing. 

2. Ingeval DVA engineering B.V. in staat van faillissement wordt verklaard, is de 
opdrachtgever bevoegd de curator te sommeren binnen een redelijke termijn te 
verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidstelling 
voor de juiste nakoming van de overeenkomst. Indien de curator niet binnen de 
gestelde termijn verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, kan de 
curator zijnerzijds geen nakoming van de overeenkomst meer vorderen.  



 

Februari 2017  Algemene voorwaarden DVA engineering B.V. - 6 

 

  
  

Ingeval van surséance van betaling aan DVA engineering B.V., is het in dit lid 
bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de “ de 
curator” wordt gelezen “de opdrachtgever en de bewindvoerder”. Indien de 
opdrachtgever de overeenkomst ontbindt wegens faillissement of surséance van 
betaling van de opdrachtgever, is het in artikel 9 bepaalde van toepassing. 

 
 

Artikel 11 Aansprakelijkheid DVA 
 
1. Een tekortkoming van DVA engineering B.V. jegens de opdrachtgever is 

toerekenbaar indien DVA engineering B.V.: 
a. Bij de uitvoering tekort schiet op een wijze, die een goed, met de voor de 

opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust en zorgvuldig handelend 
adviesbureau had kunnen en moeten vermijden, en 

b. Nadat het door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij 
gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke 
termijn herstellen en 

c. Aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan. 
2. In geval van een toerekenbare tekortkoming is DVA engineering B.V. slechts 

aansprakelijk voor vergoeding van schade bestaande uit: 
a. De noodzakelijke kosten van de aanpassing van het ontwerp, de studie of de 

rapportage indien en voor zover deze kosten voor rekening van de 
opdrachtgever zijn genomen; 

b. De in redelijkheid gemaakte en door de opdrachtgever vergoede kosten van 
andere bij het project of de realisatie van het object betrokken contractanten 
van de opdrachtgever, indien en voor zover deze kosten rechtstreeks gevolg 
zijn van de toerekenbare tekortkoming van DVA engineering B.V.. 

3. In de in lid 2 bedoelde kosten zijn nimmer begrepen kosten die in de bouwsom 
zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 
Tot de rechtstreekse schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, omzetderving, 
waardevermindering van producten en vergelijkbare schaden. 

4. Voor vergoeding van andere schade dan onder 2 a of b genoemd, is het 
adviesbureau slechts aansprakelijk, indien en voor zover de tekortkoming te wijten is 
aan eigen opzet of grove onzorgvuldigheid van DVA engineering B.V. 

5.  
a. De, in totaal op grond van de leden 1 en 2 onder b bepaalde door DVA 

engineering B.V. te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de 
opdrachtsom, echter met een maximum van 1 miljoen euro.  

b. In afwijking van het bepaalde in de vorige alinea is DVA engineering B.V., 
voor opdrachten welke gerekend kunnen worden tot de vakgebieden bouw- 
en waterbouwkunde, constructies en technische installaties, waarvan de 
opdrachtsom minder dan 90.000 euro beloopt en die alle fasen, voorontwerp, 
definitief ontwerp, bestek, prijs- en contractvorming, detaillering, realisatiefase, 
oplevering en onderhouds-/garantietermijn, gehouden de geleden schade te 
vergoeden tot een maximum van 90.000 euro. 

6. Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in de leden 2 t/m 5 van 
overeenkomstige toepassing, tenzij deze beperkingen als onredelijk bezwarend 
kunnen worden aangemerkt. 

7. Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens 
verplichting te betalen conform de opdracht. 
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8. Indien toekenning van de in de voorgaande leden bedoelde schadevergoeding in de 
gegeven omstandigheden, waaronder de bijzondere technische aspecten, de 
relatieve omvang van de opdracht binnen een project, de aard en ernst van de 
tekortkoming en de draagkracht van partijen, tot voor het adviesbureau kennelijk 
onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan het scheidsgerecht, als bedoeld in artikel 
13, die schade vergoeding matigen. Leidt toekenning van de in de voorafgaande 
leden bedoelde schadevergoeding in een bijzonder geval tot kennelijk 
onaanvaardbare gevolgen voor de opdrachtgever, dan kan het scheidsgerecht 
binnen de wettelijke grenzen een hogere schadevergoeding vaststellen, mits de 
tekortkoming van DVA engineering B.V. aan diens eigen opzet of grote 
onzorgvuldigheid te wijten is en de opdrachtgever deze schade niet geheel of 
gedeeltelijk kan verhalen of had kunnen verhalen.  

9. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, is het adviesbureau bij 
opdrachten die betrekking hebben op de totstandkoming van een object, allen 
aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt onder een gebruikelijke CAR-
verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering(en). Deze bepaling geldt 
alleen indien DVA engineering B.V. zijn verplichting als bedoeld in artikel 7 is 
nagekomen. 

10. Indien bij een opdracht betrekking hebbende op de totstandkoming van een object 
niet alle fasen, voorontwerp, definitief ontwerp, bestek, prijs- en contractvorming, 
detaillering, realisatiefase, oplevering en onderhouds-/garantietermijn, aan DVA 
engineering B.V. zijn opgedragen, is DVA engineering B.V. niet aansprakelijk voor 
fouten of tekortkomingen in de niet aan DVA engineering B.V. opgedragen fasen en 
de daaraan ontleende gegevens. Hetzelfde geldt voor de overige door of namens de 
opdrachtgever aangeleverde gegevens. DVA engineering B.V. is evenmin 
aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen, die ontstaan bij de verwerking aanvulling 
of wijzigingen van door het adviesbureau verstrekte gegevens door de opdrachtgever 
of in diens opdracht door derden. 

11. De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van DVA 
engineering B.V. te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen bekwame 
tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, 
schriftelijk en met redenen omkleed bij DVA engineering B.V. ter zake heeft 
geprotesteerd. Bedoelde bevoegdheid vervalt in elk geval indien zodanig protest niet 
uiterlijk binnen vijf jaar, te rekenen vanaf de beëindiging van de opdracht, op de 
hiervoor vermelde wijze is gedaan. Ieder vorderingsrecht ter zake vervalt, indien niet 
uiterlijk binnen twee jaar na dit protest de rechtsvordering aanhangig is gemaakt. 

12. Onverminderd het bepaalde in voorafgaande leden, is DVA engineering B.V. jegens 
de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schending van rechtsvoorschriften, 
inbreuk op rechten dan wel op rechtens beschermde belangen van derden, indien 
deze voorschriften, rechten of belangen algemeen bekend zijn bij op het 
desbetreffende vakgebied werkzame adviesbureaus of wanneer de opdrachtgever 
DVA engineering B.V. uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschiften of 
rechten heeft gewezen, dan wel DVA engineering B.V. ter zake een onderzoek heeft 
opgedragen. Schadevergoedingen die voortvloeien uit de in dit lid omschreven 
aansprakelijkheid zijn begrepen in het totaal te vergoeden bedrag zoals in lid 5 van 
dit artikel. Wordt DVA engineering B.V. zelf ter zake van ene schending of inbreuk, 
als hier bedoeld, door derden aangesproken, dan is de opdrachtgever op 
overeenkomstige wijze geen DVA engineering B.V. te vrijwaren en schadeloos te 
stellen.  
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13. Via DVA engineering B.V. ter beschikking gestelde arbeidskrachten werken onder 
toezicht en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, welke dient toe te zien op 
naleving van alle relevante wetgeving, waaronder, maar niet uitsluitend de ARBO 
Wet, en dient te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Indien bij nalatigheid van 
de opdrachtgever schade ontstaat, zal de opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk 
worden gesteld. Voor directe noch indirecte schade als gevolg van handelen, nalaten 
of onachtzaamheid en/of fouten van arbeidskrachten van DVA engineering B.V., 
waarbij inbegrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de 
onderneming van de opdrachtgever, is DVA engineering B.V. nimmer aansprakelijk. 

 
 
Artikel 12 Eigendom en gebruik van documenten 
 
1. De door DVA engineering B.V. aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden 

eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt voor het doel 
waarvoor zij zijn vervaardigd, echter onder voorwaarde dat de opdrachtgever aan zijn 
financiële verplichtingen jegens DVA engineering B.V. heeft voldaan. 

2. DVA engineering B.V. verstrekt derden geen specifiek projectgebonden gegevens en 
bescheiden en onthoudt zich van publieke uitingen over het project zonder 
voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. 

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een object, uitgevoerd naar het tot stand 
gebrachte ontwerp van DVA engineering B.V. – al dan niet ingeval van uitbreiding – 
geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te voeren, zonder uitdrukkelijk 
toestemming van DVA engineering B.V.; DVA engineering B.V. is bevoegd aan het 
geven van die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van 
een vergoeding aan DVA engineering B.V. 

4. Het auteursrecht inzake afgegeven documenten, genoemd in lid 1 alsmede dat 
inzake het ontwerp genoemd in lid 3 blijft rusten bij DVA engineering B.V..  

5. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel vermelde auteursrecht van DVA engineering 
B.V. voor het overige, heeft de opdrachtgever het recht het in de opdracht 
omschreven object naar het ontwerp van DVA engineering B.V. tot stand te brengen, 
zonder tussenkomst van DVA engineering B.V. indien: 

a. De opdracht is beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming van DVA 
engineering B.V. of 

b. DVA engineering B.V. de opdracht beëindigt op andere gronden dan een 
toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever, of een door deze gegeven 
gewichtige reden, of 

c. DVA engineering B.V. de opdracht beëindigt op grond van een toerekenbare 
tekortkoming van de opdrachtgever, nadat het object op grondslag van het 
ontwerp, de tekeningen en andere werken van DVA engineering B.V. ter 
realisering aan de aannemer was opgedragen, onder de voorwaarde dat de 
opdrachtgever aan DVA engineering B.V. een in onderling overleg te bepalen 
vergoeding wegens auteursrechten zal hebben betaald.  

6. DVA engineering B.V. geldt in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake 
Tekeningen en Modellen als de ontwerper van de tekeningen en modellen die het in 
het kader van de opdracht heeft vervaardigd. DVA engineering B.V. heeft bij 
uitsluiting het recht deze modellen en tekeningen te deponeren bij het in die Wet 
bedoelde Bureau. Het ten aanzien van auteursrechten bepaalde is zoveel mogelijk 
van overeenkomstige toepassing op de aan zo’n depot te ontlenen rechten. 
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7. Gegevens en bescheiden door of namens de opdrachtgever aan DVA engineering 
B.V. ter hand gesteld of bekend gemaakt mogen door DVA engineering B.V. niet aan 
derden bekend gemaakt worden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de 
opdrachtgever. Als zodanige gegevens en bescheiden worden ook beschouwd de 
van derden afkomstige resultaten van berekeningen, onderzoekingen, beproevingen 
en beschouwingen die geheel door de opdrachtgever bekostigd zijn. Deze 
verplichting geldt niet voor de gegevens en bescheiden die algemeen bekend of voor 
het publiek toegankelijk zijn of die bekend worden zonder dat DVA engineering B.V. 
daarvan een verwijt te maken is.  

8. De opdrachtgever zal DVA engineering B.V. niet belemmeren in het aan derden ter 
beschikking stellen van kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van 
de opdrachtgever of onderdeel vormt van een vinding, ten aanzien waarvan een 
octrooiaanvraag is geschied met inachtneming van het gesteld in lid 9. 

9.   
a. DVA engineering B.V. is verplicht om, naar zijn mening voor octrooiverlening 

vatbare vindingen, onverwijld onder de aandacht van de opdrachtgever te 
brengen. 

b. Indien een zodanige vinding is ontstaan door uitwisseling van kennis tussen 
de opdrachtgever en het adviesbureau, heeft de opdrachtgever het recht op 
zijn naam en voor zijn rekening octrooi op die vinding aan te vragen. De 
opdrachtgever stelt DVA engineering B.V. van zijn besluit daartoe onverwijld 
in kennis. DVA engineering B.V. is desgevraagd verplicht de opdrachtgever bij 
de behandeling van de aanvraag assistentie te verlenen. De daaruit voor DVA 
engineering B.V. voortvloeiende werkzaamheden zullen op basis van bestede 
tijd vergoed worden. 

c. Als de opdrachtgever een octrooi als bedoeld in dit lid verkrijgt, verleent hij om 
niet aan DVA b een in beginsel niet overdraagbare licentie op die vinding. Bij 
concrete toepassing van de licentie zal DVA engineering B.V. toestemming 
vragen, welke toestemming slechts kan worden geweigerd indien de 
opdrachtgever tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen. 

d. Indien de opdrachtgever van het in lid 9 b genoemde recht geen gebruik 
maakt, heeft DVA engineering B.V. het recht op zijn naam en voor zijn 
rekening octrooi voor die vinding aan te vragen, een en ander met 
inachtneming van het in lid 7 van dit artikel gestelde. DVA engineering B.V. 
stelt de opdrachtgever van zijn besluit daartoe onverwijld in kennis. 

e. Als DVA engineering B.V. een octrooi, als bedoelt in lid 9 d, verkrijgt, verleent 
hij om niet aan de opdrachtgever een in beginsel niet overdraagbare licentie 
deze vinding in de huidige bedrijfsvoering van de opdrachtgever toe te 
passen.  

 
 
Artikel 13 Geschillen 
 

 
1. Geschillen van mening tussen de opdrachtgever en DVA engineering B.V. zullen 

zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van 
mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan. 
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2. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als 
zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en DVA engineering B.V. 
mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst die daarvan 
een uitvloeisel is, zullen met uitsluiting van de gewone rechter uitsluitend en in 
hoogste instantie worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van 
de Commissie van Geschillen, vastgesteld door het hoofdbestuur van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs, zoals dat reglement ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Den Haag zal zijn gedeponeerd op de dag dat het 
geschil aanhangig wordt gemaakt.  

3. Een overeenkomstig lid 2 van dit artikel en het aldaar genoemde Reglement 
benoemd scheidsrecht oordeelt als goede man(nen) naar billijkheid.  

4. Waar in dit artikel wordt gesproken van de opdrachtgever respectievelijk DVA 
engineering B.V. worden rechtverkrijgenden van de opdrachtgever respectievelijk 
DVA engineering B.V. daaronder begrepen. 

5. In afwijking van het bepaalde in lid 2 staat dat de eisende partij vrij een geding dat 
valt binnen de competentie van de kantonrechter, bij  deze aanhangig te maken. 

6. Indien partijen beslechting bij wege van bindend advies zijn overeengekomen, geeft 
de Commissie van Geschillen een bindend advies. 


