Algemene Voorwaarden voor opdrachten
aan de Stichting Deltares
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan de Stichting Deltares (hierna
te noemen “Deltares”) te Delft, met uitzondering van opdrachten aan Deltares die uitsluitend betrekking
hebben op de levering van standaard software.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
met uitdrukkelijke uitsluiting van (algemene)
voorwaarden van opdrachtgever. Afwijkingen van
deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend
nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Deltares
en opdrachtgever zijn overeengekomen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld
door Deltares en gedeponeerd ter griffie van de
Rechtbank te ‘s-Gravenhage en bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden. Zij zijn
tevens te vinden op www.deltares.nl.

1

Inhoud van de opdracht

2.1

De inhoud van de opdracht wordt bepaald
door de omschrijving van de werkzaamheden
in de aanbieding zoals omschreven in artikel
1.1 van de AV, inclusief alle wijzigingen die
naderhand in overleg worden aangebracht.

2.2

Tenzij dat uitdrukkelijk in de aanbieding is opgenomen, behoort het uitvoeren van recherches naar het bestaan van octrooirechten van
derden, of naar de mogelijkheid van octrooi
ering, niet tot de opdracht.

2.3

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden
zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben
slechts betrekking op de opdracht waarbij zij
zijn gemaakt.

3

Uitvoering van de opdracht

3.1

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en/of
verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht
over te dragen aan (een) derde(n). Deltares
mag voor de uitvoering van de opdracht niettemin gebruik maken van derden.

3.2

De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de
in de aanbieding vermelde, geschatte termijn,
tenzij zulks onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
Indien overschrijding van de termijn dreigt,
heeft Deltares de plicht zo spoedig mogelijk
met opdrachtgever te overleggen. Deltares
zal niet door het enkele verstrijken van de
termijn in verzuim zijn.

3.3

Met het aanvaarden van de opdracht verbindt Deltares zich tot niet meer dan bij het

Definities

1.1

aanbieding de aanbieding zoals die door
Deltares aan de (beoogde)
opdrachtgever is gezonden,
waarin is aangegeven waarin de
opgedragen werkzaamheden
zullen resulteren.

1.2

AV

de onderhavige Algemene Voorwaarden van Deltares.

1.3

Deltares

de Stichting Deltares.

1.4

opdracht

de overeenkomst van opdracht
tussen Deltares en de opdrachtgever tot het verrichten
van werkzaamheden en/of de
overeenkomst tot het leveren
van diensten en/of zaken.

1.5

standaard
software

die door Deltares wordt geleverd
op basis van een “standaardlicentie Deltares”.

1.6

werkdag

maandag tot een met vrijdag, met
uitzondering van algemeen erkende feestdagen in Nederland.
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uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever
bruikbaar resultaat. Deltares zal de opdracht
naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren, een en ander op grond van de op
dat moment bekende stand der wetenschap.

3.8

Bij werkzaamheden in verband met de
opdracht op het terrein van opdrachtgever
of een door hem aangewezen terrein, staat
opdrachtgever in voor de veiligheid van het
personeel van Deltares of niet-ondergeschikten die door Deltares bij de uitvoering van de
opdracht zijn betrokken.

3.4

Indien de opdracht (mede) betrekking heeft
op onderzoek aan monsters, geldt – behoudens het geval waarin is overeengekomen
dat de monsterneming geschiedt onder verantwoordelijkheid van Deltares – dat uitsluitend opdrachtgever de verantwoordelijkheid
draagt voor de selectie, de representativiteit,
aanduidingen van codes, merk- of productnamen en voor de terbeschikkingstelling aan
Deltares van de te onderzoeken monsters.

3.9

3.5

Opdrachtgever is verplicht eigenschappen
van een zaak die opdrachtgever aan Deltares
in verband met de opdracht ter beschikking
stelt en die gevaar zouden kunnen opleveren, aan Deltares mede te delen en de zaak,
dan wel de verpakking daarvan duidelijk als
gevaarlijk te kenmerken.

Deltares behoudt zich te allen tijde het recht
voor om haar personeel en niet-ondergeschikten die door Deltares bij de uitvoering
van de opdracht zijn betrokken en/of worden
ingeschakeld niet op een andere locatie te
laten werken dan ten kantore van Deltares,
indien naar het enkele oordeel van de directie
van Deltares de veiligheid van medewerkers
in het geding is. Deltares is niet gehouden tot
nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht, voor zover nakoming
van die verplichting zou meebrengen dat
personeel en niet-ondergeschikten die door
Deltares bij de uitvoering van de opdracht
zijn (worden) betrokken op een locatie als
hiervoor bedoeld zouden moeten werken.

4

Geheimhouding

3.6

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat
alle gegevens, waarvan Deltares aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Deltares
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Deltares zijn verstrekt, heeft Deltares
het recht de uitvoering van de opdracht op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
brengen. Met de eventueel hierdoor veroorzaakte vertraging zal de in artikel 3.2 bedoelde termijn automatisch worden verlengd.

4.1

Slechts indien zulks bij het verlenen van de
opdracht schriftelijk is overeengekomen,
verplicht Deltares zich tot geheimhouding
van de naam van opdrachtgever en van
het feit dat de werkzaamheden zijn verricht.
De verplichting tot geheimhouding vervalt
in ieder geval twee (2) jaar na datum van
de eindfactuur of twee (2) jaar na de datum
van het eindrapport indien dit eerder wordt
geleverd.

4.2

Met uitzondering van de octrooiaanvraag
door Deltares, zoals bedoeld in artikel 6.1,
verplicht Deltares zich gedurende een
periode van twee (2) jaar na de datum van
de eindfactuur of twee (2) jaar na de datum
van het eindrapport indien dit eerder wordt
geleverd, tot geheimhouding van de resultaten van de opdracht, zoals door Deltares
aan de opdrachtgever verschaft. Deze
geheimhouding strekt zich niet uit tot de
(experimentele) werkwijzen, (experimentele) modellen, apparatuur, rekenmethoden
en computerprogrammatuur waarvan de

3.7
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Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de opdracht die hun oorzaak vinden
in door Deltares niet, niet juist, niet tijdig of
onvolledig van de opdrachtgever ontvangen
specificaties of andere gegevens.
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ontwikkeling niet direct met de opdracht was
beoogd. Bij keuringen, analyses, metingen of
literatuurrecherches strekt de verplichting tot
geheimhouding zich voorts niet verder uit dan
tot de uitslag van de verrichte keuring, analyse, meting of literatuurrecherche als zodanig.
4.3

4.4

Voor informatie van de opdrachtgever
waarvan Deltares bij de uitvoering van
de opdracht kennis neemt en die door de
opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te
houden is aangemerkt, geldt een geheimhoudingsverplichting voor Deltares. Deze
geheimhoudingsverplichting is niet van
toepassing op:
a. informatie welke reeds bekend is bij
Deltares op het moment dat de informatie
door opdrachtgever aan Deltares wordt
medegedeeld;
b. informatie welke van algemene bekendheid was c.q. is geworden, zonder dat
deze algemene bekendheid het gevolg is
van enig nalaten van Deltares;
c. informatie welke op rechtmatige wijze door
Deltares is verkregen van een derde;
d. informatie die door eigen onderzoek van
Deltares is verkregen, zonder op enigerlei
wijze gebruik te maken van de als geheim
aangemerkte informatie.
De geheimhoudingsplicht van Deltares geldt
niet indien en voor zover deze in strijd komt
met het algemeen belang, dan wel Deltares
gehouden is in een gerechtelijke procedure
de haar bekende informatie te openbaren,
noch indien en voor zover Deltares een ernstig gevaar voor personen of goederen constateert. In dit laatste geval treedt Deltares
indien mogelijk in overleg met opdrachtgever
alvorens de gevaarstoestand mede te delen
aan degenen wier persoon of goed wordt
bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten.

4.5

Indien als gevolg van het door opdracht
gever bekend maken van resultaten van
de opdracht misverstanden zijn ontstaan,
ontheft dit Deltares van de verplichting tot
geheimhouding in de mate die Deltares redelijkerwijs nodig acht om tegenover derden
toelichting op de resultaten te verschaffen.

4.6

Deltares behoudt zich het recht voor mededeling te doen aan derden en/of te publi-
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ceren omtrent de aard, de globale inhoud
van de opdracht en de in het kader van de
opdracht verrichte activiteiten.
4.7

Indien Deltares derde(n) inschakelt voor
de uitvoering van (delen van) een opdracht
waarbij vertrouwelijke informatie wordt gehanteerd, draagt zij er zorg voor dat de derde(n)
geheimhouding zal/(zullen) betrachten.

5

Recht op resultaten

5.1

Opdrachtgever verkrijgt het volledige en vrije
gebruiksrecht van de resultaten van de opdracht zoals door Deltares aan opdrachtgever
verschaft. Dit recht van opdrachtgever is exclusief gedurende de periode waarin Deltares
overeenkomstig artikel 4.2 tot geheimhouding
is verplicht, zulks behoudens het bepaalde
in de artikelen 5.2 en 5.4. Deltares is niet
gehouden opdrachtgever te vrijwaren voor
inbreuken door derden op het (exclusieve)
recht van opdrachtgever over de resultaten
van de opdracht te beschikken.

5.2

Gedurende de periode waarin Deltares overeenkomstig artikel 4.2 tot geheimhouding is
verplicht, heeft Deltares het recht de resultaten van de opdracht als bedoeld in artikel 5.1
uitsluitend voor zichzelf te gebruiken.

5.3

Na afloop van de periode waarin Deltares
overeenkomstig artikel 4.2 tot geheimhouding is verplicht, heeft Deltares het recht de
resultaten als bedoeld in artikel 5.1 ook ten
behoeve van derden te gebruiken en door
derden te laten gebruiken.

5.4

Deltares behoudt te allen tijde de volledige intellectuele eigendomsrechten, waaronder het
auteursrecht, modelrecht en databankrecht,
van:
a. de kennis en ervaring bij Deltares aanwezig bij het aanvaarden van de opdracht;
b. de nieuwe kennis en ervaring door de
uitvoering van de opdracht verkregen;
c. de resultaten welke buiten de opdracht als
bedoeld in artikel 1.1 worden verkregen;
d. de (experimentele) werkwijzen, (experimentele) modellen, apparatuur, rekenmethoden en computerprogrammatuur
voortgekomen uit de uitvoering van de

opdracht, waarvan de ontwikkeling niet
direct met de opdracht was beoogd.
5.5

Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4
heeft Deltares te allen tijde het recht om de
hierboven onder 5.4a – 5.4d bedoelde informatie voor zichzelf te gebruiken en/of voor
en/of door derden te laten gebruiken.

5.6

Rapporten, tekeningen en andere stoffelijke
objecten, welke het resultaat zijn van de opdracht, komen – onverminderd het bepaalde
in artikel 7.7 – toe aan, c.q. zijn eigendom van
opdrachtgever, behoudens auteursrecht van
Deltares.

5.7

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deltares is het opdrachtgever niet
toegestaan:
a. alle door Deltares verstrekte stukken,
zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
software e.d. geheel of gedeeltelijk te
verveelvoudigen en/of openbaar te maken
door middel van druk, fotokopie, microfilm,
in elektronische vorm of op welke andere
wijze ook, dan wel op te slaan in een
“retrieval system”;
b. door Deltares verstrekte stukken ter inzage
te geven buiten de kring van personen
die, in aanmerking nemende het gebied
van de opdracht, behoren tot rechtstreeks
belanghebbenden;
c. door Deltares verstrekte stukken geheel
of gedeeltelijk te (doen) gebruiken ten
behoeve van het instellen van claims, voor
het voeren van gerechtelijke procedures,
voor reclame of anti-reclame, keuringen
en ten behoeve van werving in meer algemene zin;
d. de naam en/of het beeldmerk van
Deltares, in welke verbinding dan ook, te
gebruiken bij het openbaar maken van
een deel of gedeelten van door Deltares
uitgebrachte stukken en/of voor één of
meer van de sub c genoemde doeleinden;
e. de naam en/of het beeldmerk van Deltares
aan te brengen op of op andere wijze te
verbinden aan zaken welke door Deltares
zijn beproefd, gecontroleerd of becommentarieerd of welke door Deltares zijn
vervaardigd.
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6

Kennisbescherming

6.1

Voor zover de uitvoering door Deltares van de
opdracht leidt tot octrooieerbare resultaten,
heeft opdrachtgever het recht op zijn naam
en voor zijn rekening octrooi aan te vragen,
tenzij de uitvinding (een) resulta(a)t(en)
betreft, hetwelk (welke) niet met de opdracht
werd(en) beoogd. Indien opdrachtgever tot
octrooiaanvrage overgaat, verbindt hij zich
daardoor tot vergoeding aan Deltares van het
bedrag dat Deltares verschuldigd mocht worden aan de uitvinder in dienst van Deltares
krachtens artikel 12 lid 6 van de Rijksoctrooiwet.Indien opdrachtgever niet binnen drie (3)
maanden na de melding als bedoeld in artikel
6.2 schriftelijk aan Deltares te kennen heeft
gegeven van zijn recht als bedoeld in artikel
6.1 gebruik te willen maken, of indien binnen
zes (6) maanden na een dergelijke melding
geen octrooiaanvrage is ingediend, komt dit
recht toe aan Deltares. Onverminderd het
bepaalde in artikel 4, heeft Deltares in dit
geval – voorts – het recht om desgewenst tot
publicatie of anderszins tot openbaarmaking
van de octrooieerbare materie over te gaan.

6.2

Deltares en opdrachtgever zullen elkaar over
en weer melden:
a. hun vermoeden dat octrooieerbare materie
is gevonden;
b. het feit dat een octrooiaanvrage wordt
ingediend;
c. de inhoud van deze aanvrage.
Voorts zullen zij elkaar bij het indienen van
octrooiaanvragen alle vereiste medewerking verlenen.

6.3

Indien een partij een octrooi op een resultaat
van de uitvoering van de opdracht verwerft,
verleent zij de ander op nader overeen te
komen voorwaarden een licentie daarop,
op grond waarvan partijen rechten kunnen
ontlenen die hun op grond van het bepaalde
in artikel 5 toekomen. De licentie zal niet vrij
overdraagbaar zijn.

6.4

Het staat de aanvrager/houder te allen tijde
vrij een octrooiaanvrage in te trekken, dan
wel een verleend octrooi te laten vervallen.
De opdrachtgever dan wel Deltares wordt als
eerste de gelegenheid geboden de aanvrage

opdrachtgever verplicht tot betaling van zowel
de wettelijke handelsrente als de kosten van
invordering.

c.q. het octrooi op zijn/haar naam over te
schrijven.

7

Prijs en betaling

7.1

De door opdrachtgever aan Deltares te betalen prijs zal worden bepaald door nacalculatie
op grond van de bij de opdracht overeengekomen tarieven, alsmede op grond van
de bedragen die Deltares in het kader van
de uitvoering van de opdracht aan derden
verschuldigd is. Zijn vooraf geen tarieven
overeengekomen, dan worden de tarieven
bepaald op grond van de bij Deltares gebruikelijke methoden. Deltares behoudt zich het
recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

7.2

Is in afwijking van artikel 7.1 in de aanbieding
een “vaste prijs” opgenomen, dan geldt deze
prijs als de overeengekomen prijs. Indien
in de aanbieding geen “vaste prijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet
meer aan dan een vrijblijvende schatting van
de kosten.

7.3

Tenzij anders vermeld, zijn alle in de aanbieding vermelde bedragen exclusief omzetbelasting (BTW).

7.4

Indien opdrachtgever daarom verzoekt,
houdt Deltares een limietbedrag aan. Indien
Deltares van oordeel is dat de uitvoering
van de opdracht een verhoging vergt van
het limietbedrag stelt zij de opdrachtgever
daarvan op de hoogte. Totdat een nadere
financiële regeling is overeengekomen heeft
Deltares het recht haar werkzaamheden op te
schorten.

7.5

Deltares behoudt zich het recht voor tussentijdse facturen te zenden en/of vooruitbetaling
te verlangen.

7.6

Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de
facturen in de in de aanbieding genoemde valuta binnen dertig (30) dagen na de dag van
ontvangst van de factuur. Indien de datum
van ontvangst van de factuur niet vast staat
geldt de eerste werkdag na de factuurdatum
als datum van ontvangst. Indien opdracht
gever de uiterste betaaldatum overschrijdt, is
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7.7

Deltares behoudt zich de eigendom voor van
alle zaken die Deltares in het kader van de
opdracht aan opdrachtgever ter beschikking
stelt – waaronder begrepen de stoffelijke
objecten als bedoeld in artikel 5.6 –, zulks tot
het moment waarop de in verband met de
opdracht door opdrachtgever aan Deltares
verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

7.8

Indien Deltares enige zaak van opdrachtgever onder zich heeft in verband met de uitvoering van de opdracht, is Deltares gerechtigd
die zaak onder zich te houden totdat alle in
verband met de opdracht door opdrachtgever
verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan,
tenzij opdrachtgever voor die bedragen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

7.9

In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de
wettelijke schuldsanering uit hoofde van de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,
beslag of (voorlopige) surséance van betaling
van opdrachtgever zijn de vorderingen van
Deltares op opdrachtgever direct opeisbaar.

8

Aansprakelijkheid

8.1

Deltares is slechts aansprakelijk voor schade
die het rechtstreekse gevolg is van een aan
Deltares verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien
Deltares aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade, dan geldt dat
Deltares slechts aansprakelijk is voor directe
schade van opdrachtgever tot maximaal
de prijs die opdrachtgever krachtens artikel
7.1 verschuldigd is. Vergoedingen die door
Deltares ten behoeve van de uitvoering van
de opdracht aan derden worden betaald, zijn
in bovenbedoeld bedrag niet begrepen. Deze
beperking van aansprakelijkheid geldt niet in
geval van opzet of bewuste roekeloosheid
van Deltares.

8.2

Deltares is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolg-

schade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie.
8.3

Voor schade van opdrachtgever voortvloeiende uit de toepassing en/of het gebruik van
(een deel van) de resultaten van de opdracht,
zijn Deltares, haar personeel en niet-ondergeschikten die door Deltares bij de uitvoering
van de opdracht zijn betrokken, niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van Deltares en/of
haar personeel en/of aan de zijde van bedoelde niet-ondergeschikten.

8.4

Opdrachtgever vrijwaart Deltares, haar
personeel en niet-ondergeschikten die door
Deltares bij de uitvoering van de opdracht zijn
betrokken, voor alle aanspraken van derden
uit hoofde van door deze derden geleden
schade voortvloeiende uit de toepassing en/
of het gebruik van (een deel van) de resultaten van de opdracht door opdrachtgever en/
of derden aan wie de opdrachtgever deze
resultaten ter beschikking heeft gesteld dan
wel (anderszins) ter kennis heeft gebracht,
tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Deltares en/of haar
personeel en/of aan de zijde van bedoelde
niet-ondergeschikten.

8.5
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Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade
die of letsel dat Deltares, haar personeel en/
of niet-ondergeschikten die door Deltares bij
de uitvoering van de opdracht zijn betrokken
dan wel zaken van Deltares lijden c.q.
oplopen tijdens het verblijf in verband met
de opdracht op het terrein, in een vervoersmiddel en/of in c.q. op installaties van de
opdrachtgever. Dezelfde regeling geldt ten
aanzien van terreinen, vervoersmiddelen en
installaties van derden. Andersluidende bedingen, overeengekomen door personeel van
Deltares en/of niet-ondergeschikten die bij
de uitvoering van de opdracht zijn betrokken,
bijvoorbeeld bij het betreden van het terrein,
wijken voor dit beding. Dit beding is niet van
toepassing indien de schade of het letsel is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Deltares, haar personeel en/of van
bedoelde niet-ondergeschikten.
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8.6

Deltares, haar personeel en niet-ondergeschikten die door Deltares bij de uitvoering
van de opdracht zijn betrokken, zijn niet
aansprakelijk voor schade die of letsel dat
opdrachtgever, zijn personeel en/of zijn zaken
lijden c.q. oplopen tijdens het verblijf op het
terrein, in een vervoersmiddel en/of in c.q.
op installaties van Deltares, tenzij de schade of het letsel is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid van Deltares, haar
personeel en/of van bedoelde niet-ondergeschikten.

8.7

Deltares is niet aansprakelijk voor normale
terreinschade en/of schade aan gewassen en
overige begroeiing ten gevolge van het berijden van het terrein en van de uitvoering van
de opdracht. De opdrachtgever zal Deltares
vrijwaren voor aanspraken van derden inzake
dergelijke schade.

8.8

Deltares, haar personeel en niet-ondergeschikten die door Deltares bij de uitvoering
van de opdracht zijn betrokken, zijn niet
aansprakelijk voor schade aan zaken van
opdrachtgever die Deltares in verband met
de uitvoering van de opdracht onder zich
heeft, tenzij sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van Deltares, haar
personeel en/of aan de zijde van bedoelde
niet-ondergeschikten.

8.9

Deltares, haar personeel en niet-ondergeschikten die door Deltares bij de uitvoering
van de opdracht zijn betrokken, zijn niet
aansprakelijk voor schade aan of voor tenietgaan van zaken die door opdrachtgever aan
Deltares ter beschikking zijn gesteld, wanneer
de opdracht het risico van beschadiging of
tenietgaan daarvan meebrengt.

8.10

Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit artikel 3.5 heeft voldaan, is opdrachtgever jegens Deltares, haar personeel en
niet-ondergeschikten die door Deltares bij de
uitvoering van de opdracht zijn betrokken,
aansprakelijk voor alle schade die ontstaat
ten gevolge van zodanige niet-medegedeelde
eigenschappen van de zaak. Opdrachtgever vrijwaart Deltares voor eventuele aanspraken van derden die samenhangen met
zulke schade. Een en ander geldt niet indien

ten daarvan, indien redelijkerwijs mogelijk,
gedurende zestig (60) dagen na datum van
de eindfactuur bewaren. Eventuele hieraan
verbonden kosten worden geacht in de in de
aanbieding vermelde prijs te zijn begrepen.
Indien opdrachtgever niet binnen deze periode een regeling heeft getroffen voor terugzending van bedoelde zaken of bedoelde zaken
heeft afgehaald, staat het Deltares vrij naar
eigen inzicht en keuze, doch voor rekening
en risico van opdrachtgever over deze zaken
te beschikken. Kosten van opslag, afvoer
of vernietiging komen voor rekening van
opdrachtgever. Eventuele baten van verkoop
of verhuur mogen door Deltares worden gecompenseerd met vorderingen van Deltares
op opdrachtgever.

opdrachtgever bewijst dat hij de betreffende
eigenschappen niet kende en ook niet had
kunnen kennen.
8.11

Opdrachtgever vrijwaart Deltares voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de
opdrachtgever verstrekte zaken of gegevens,
die bij de uitvoering van de opdracht worden
gebruikt, alsmede voor aanspraken van derden wegens schade die ontstaat doordat bij
gebruik en/of toepassing van (een deel van)
de resultaten inbreuk wordt gemaakt op de
rechten van derden.

8.12

Deltares, haar personeel en niet-ondergeschikten die door Deltares bij de uitvoering van
de opdracht zijn betrokken zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het
feit dat de resultaten van de opdracht niet voor
octrooieren in aanmerking komen, ook niet
indien het leveren van octrooieerbare resultaten het onderwerp van de opdracht vormt.

8.13

8.14

Deltares, haar personeel en niet-ondergeschikten die door Deltares bij de uitvoering
van de opdracht zijn betrokken, zijn niet
aansprakelijk voor schade die het gevolg is
van gebreken aan of de niet-tijdige levering
van aan Deltares toegeleverde zaken die
door Deltares zijn doorgeleverd aan de opdrachtgever, tenzij en voor zover Deltares die
schade kan verhalen op haar leverancier.
Aanspraken van opdrachtgever jegens
Deltares die voortvloeien uit c.q. verband
houden met de uitvoering van de opdracht
door Deltares en/of door Deltares bij de
uitvoering van de opdracht ingeschakelde
personen, vervallen volledig indien zodanige
aanspraken niet binnen twee (2) jaar na de
datum van de eindfactuur uitdrukkelijk kenbaar zijn gemaakt, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij onmogelijk binnen de gestelde
termijn aan zijn meldingsplicht kon voldoen.

9

Bewaring

9.1

Deltares zal de zaken, waaronder monsters
die in verband met de opdracht aan Deltares
ter beschikking zijn gesteld of de restan-
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10

Geschillen

10.1

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding
van en/of in verband met de opdracht of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te ’s-Gravenhage.

10.2

Op de opdracht en daaruit voortvloeiende
overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing, met uitsluiting van het Verdrag
der Verenigde Naties inzake Internationale
Koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken (Weens Koopverdrag 1980).

11

Specifieke bepalingen voor
terreinonderzoek

11.1

De uitvoering van terreinwerk wordt begrensd
door de mogelijkheden van een technisch
verantwoorde en veilige werkwijze, ter beoordeling van de uitvoerder van Deltares.

11.2

Het niet bereiken van de gevraagde onderzoeksdiepte, alsmede te grote afwijkingen in
de recht- of verticaalstand als gevolg van de
aard van de ondergrond of obstakels daarin
vormt geen toerekenbare tekortkoming in de
uitvoering van de opdracht door Deltares.

11.3

Ook indien de uitvoering van een opdracht is
aangeboden tegen een “vaste prijs”, zullen

kosten extra in rekening worden gebracht als
zij zijn ontstaan als gevolg van onder meer:
• wachttijden,
• extra (de)mobilisatie,
• onvoorzien transport,
• verlies of breuk van materiaal ten gevolge
van bovengrondse of ondergrondse
locale omstandigheden buiten verant
woordelijkheid van Deltares,
• aanvoer van werkwater,
• afvoer van grond,
• het boren van gaten in vloeren of
terreinverharding,
• milieukundige maatregelen ter
bescherming van personeel en
apparatuur.
11.4

Tenzij dat uitdrukkelijk in de aanbieding is
opgenomen, is Deltares niet gehouden tot
het verrichten van verkeersafzettingen en
-omleidingen, het opzoeken van kabels en
leidingen, het verrichten van graaf-, sloop-,
versterkings- en herstelwerkzaamheden, het
aan- of afvoeren van grond, bouwmateriaal
of -materieel of het treffen van veiligheidsmaatregelen.

11.5

De opdrachtgever dient er tijdig voor te
zorgen dat de benodigde toestemmingen
en vergunningen voor het gebruiken van de
onderzoeksterreinen en de aanvoerwegen
aan Deltares beschikbaar zijn gesteld.

11.6

De opdrachtgever dient tijdig de punten van
onderzoek op het terrein te markeren en in
te meten, alsmede de maaiveldhoogten te
bepalen. Tenzij een zogenaamde KLIC-meldingsprocedure is afgesproken, dient de
opdrachtgever er voor te zorgen dat alle
informatie over kabels en leidingen tijdens
het uitzetwerk beschikbaar is en dat de
door hem gemarkeerde onderzoekspunten
zich op (horizontaal gemeten) minimaal
anderhalve meter afstand van alle kabels en
leidingen bevinden. De meet- en leidinggegevens dienen van te voren aan Deltares ter
beschikking te worden gesteld. Markering
van de punten geschiedt (althans op land)
met behulp van piketten. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor het in stand houden
van de juiste markeringen.
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11.7

Deltares heeft het recht om, in verband
met uitvoeringstechnische redenen, op
eigen initiatief en zonder nader overleg, de
onderzoekspunten maximaal 2,5 meter te
verplaatsen. Voor grotere verplaatsingen
dienen voorafgaand aan de verplaatsing
alternatieve locaties te zijn gemarkeerd door
de opdrachtgever. Bij gebreke daarvan wordt
het betrokken deel van het onderzoek niet in
uitvoering genomen.

11.8

De opdrachtgever dient tijdig zorg te dragen
voor de bereikbaarheid van de onderzoekspunten ten tijde van het onderzoek. Bij twijfel
dient de opdrachtgever bij Deltares te informeren welke eisen aan de bereikbaarheid
worden gesteld. In het algemeen bestaan
geen bereikbaarheidsproblemen indien de
onderzoekslocatie voor een 23 tons vrachtwagen met een doorrijhoogte van 4,1 meter
bereikbaar is.

11.9

De opdrachtgever dient tijdig zorg te dragen
voor de bruikbaarheid van de onderzoeks
locatie ten tijde van het onderzoek. Bij twijfel
dient opdrachtgever bij Deltares te informeren naar de eisen die aan de bruikbaarheid
worden gesteld. In het algemeen worden
aan de bruikbaarheid dezelfde eisen gesteld
als aan de bereikbaarheid van de locatie,
met dien verstande dat de in te zetten apparatuur mede afhankelijk is van de beschikbare vrije werkhoogte; een vrije werkhoogte
van meer dan 5 meter is voor alle Deltares
apparatuur voldoende; bij een geringere
hoogte dient de opdrachtgever tijdig met
Deltares te overleggen.

11.10 Het grondoppervlak dient schoon, vlak, en
ter plaatse van het onderzoekspunt zelf,
vrij van verharding te zijn. De ondergrond
dient vrij te zijn van puin of andere obstakels
daarin. De opdrachtgever dient tijdig zorg
te dragen voor alle bijkomende benodigde
werkzaamheden zoals verkeersafzettingen
en -omleidingen, sloop-, versterkings- en
herstelwerkzaamheden aan o.a. terrein- of
wegverharding, vloeren, hekken, bruggen en
andere constructies, het verwijderen van obstakels en hindernissen, alsmede het verzet
van grond.

11.11 De grond ter plaatse van de onderzoeks
locatie dient vrij te zijn van chemische
verontreinigingen die gevaar kunnen veroorzaken voor personen die op, in of met deze
grond moeten werken. De opdrachtgever
dient zich tijdig te informeren over de mogelijkheid van chemische verontreinigingen
in deze grond. Indien indicaties bestaan dat
dergelijke verontreinigingen aanwezig kunnen zijn, dient hij deze voor het aangaan van
de opdracht aan Deltares mede te delen. Bij
het onverwacht aantreffen van chemische
verontreiniging(en) behoudt Deltares zich
het recht voor de werkzaamheden te staken,
zonder dat zij aansprakelijk zal zijn voor
eventuele hiermee samenhangende kosten
of schade.
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