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Deze regelingen hebben betrekking op alle wettelijke relaties tussen Risk Management 

Consultancy B.V. (hierna “RMC”) en haar klanten, met betrekking tot door RMC uitgevoerd 

werk voor de klant, inclusief het maken van een voorstel voor het leveren van werk door RMC. 

ARTIKEL I  

Alle voorstellen zijn vrij van betrokkenheid en zullen alleen schriftelijk worden vastgelegd. De 

verwachte lengte van de dienst zal worden aangegeven, tenzij een specifieke leveringsdatum 

is afgesproken op verzoek van de klant. De klant kan de overeenkomst opzeggen indien RMC 

niet of niet op tijd lever. In dat geval zal beëindiging van de overeenkomst schriftelijk worden 

aangegeven door middel van aangetekende post en is dit alleen mogelijk als RMC van te voren 

is geïnformeerd over de gebreken, en indien RMC een redelijk termijn is gegeven om haar 

verplichtingen na te komen.  

De opzegging heeft alleen betrekking op het deel waarvoor geen (tijdige) levering heeft 

plaatsgevonden. In dat geval is de klant verplicht het deel van het werk dat is geleverd te 

betalen, en indien de tekortkoming RMC niet kan worden aangerekend zal het gehele bedrag 

worden betaald. 

ARTIKEL II. Toepasselijkheid  

Deze algemene betalings- en leveringscondities zijn van toepassing op alle offertes, algemene 

aanbiedingen, wettelijke handelingen, overeenkomsten, begroting e.d. van RMC, zelfs indien 

deze offertes, algemene aanbiedingen, e.d. zijn gerelateerd aan of een resultaat zijn van reeds 

overeengekomen aanbiedingen. 

Veranderingen en of vervangingen met betrekking tot de algemene voorwaarden zullen 

expliciet en schriftelijk worden aangegeven naar de klant. 

Een registratie zoals beschreven in  artikel 3 part, onderdeel 1 of de acceptatie van een 

overeenkomst zoals bedoelt in artikel 4 onderdeel 2, impliceert acceptatie van de 

toepasselijkheid van deze condities. 

De algemene betalings- en leveringscondities van de klant zijn niet van toepassing in zoverre 

ARTIKEL III  

De klant zal alle rekeningen betalen in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden zoals 

aangegeven in dit artikel, en op de rekening. In het geval specifieke condities niet zijn vermeld 

zal de klant de rekening binnen 30 dagen na rekeningdatum betalen. De totalen van de 

opdracht zullen als volgt worden betaald: 

 Indien het totaal van de opdracht minder is dan €10,000, dan zal het totaal van de opdracht 

in één betaling geschieden nader levering van de dienst heeft plaats gevonden;  

 Indien het totaal van de opdracht gelijk of meer is dan €10,000, maar minder dan €50,000, 

dan zal 50% van het totaalbedrag worden betaald bij opdracht, en 50% nadat levering heeft 

plaats gevonden. 

 Indien het totaal van de opdracht gelijk of meer is dan €50,000, dan zullen partijen een 

betalingsschema afspreken, waarbij minimaal één deel van €25,000 zal worden betaald bij 

opdracht. Indien een rekening niet wordt betaald binnen de afgesproken termijn, zal de klant 

een rente van 1% per maand aan RMC vergoeden vanaf de dag van betalingsoverschrijding 

tot de datum van volledige betaling van de rekening. Indien de klant nog steeds niet het 

vereiste bedrag betaald inclusief rente na melding van de betalingsoverschrijding, dan is  RMC 
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gemachtigd dit bedrag op te eisen, inclusief het totaal aan heffingskosten, juridische en overige 

opeisingskosten, inclusief de juridische ondersteuningskosten gemaakt.  

ARTIKEL IV 

RMC is gerechtigd de levering van diensten op te schorten totdat de klant aan haar 

betalingsverplichtingen heeft voldaan. De klant verwerpt hiermee alle rechten op het vragen 

van korting, schulden vergelijking of compensatie. 

ARTIKEL V  

Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten van alle goederen en of diensten ontwikkeld, 

beschikbaar gesteld of geleverd voor de dienst liggen volledig RMC of haar rechtgevers. De 

goederen en diensten mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bedoeld. 

De klant zal geen materiaal reproduceren of hiervan kopieën maken, tenzij dit expliciet 

schriftelijk is afgesproken met RMC. In het geval informatiedragers zijn gebruikt (inclusief  

video tapes, DVDs, CD ROMS, tekeningen, e.d.) voor het leveren van de dienst, dan is alleen 

het gebruikersrecht van deze informatiedragers afgesproken. De informatiedragers blijven het 

eigendom van RMC tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. 

Indien een klant de rechten van copyright overtreed, verliest het een boete voor elke 

overtreding, gelijk aan de waarde van de opdracht plus een extra van 100% van die waarde. 

Dit extra bedrag dient onmiddellijk te worden betaald zonder verdere aankondiging, zoals 

hierboven aangegeven, niet tegenstaande ons recht om alle werkelijke schade te claimen, 

verhoogd met rente en kosten.  

Indien materialen van de klant zijn gebruikt tijdens de dienstverlening, dan zal dit materiaal 

niet anders worden gebruik dan voor het bepaalde doel, en zal na gebruik worden 

geretourneerd naar de klant na een eerste verzoek daartoe. In het geval dit materiaal zoek is 

geraakt heeft de klant geen recht op vergoeding, tenzij kan worden aangetoond dat dit verlies 

is ontstaan door een verwijtbaarheid van RMC’s personeel, of werkkrachten ingehuurd door 

RMC. 

Waar noodzakelijk zal alle informatie in welke vorm dan ook vertrouwelijk behandeld worden 

door RMC. Alle door RMC aangeleverde informatie dient op dezelfde wijze te worden 

behandeld. 

ARTIKEL VI  

Zonder voorbehoud naar deze condities gelden “De nieuwe regels 2005 wettelijke relatie klant 

-architect, ingenieur en consultant” van ONRI, de Nederlandse associatie van adviserende 

ingenieurs, voor alle wettelijke relaties RMC en haar klanten.  

ARTIKEL VII 

Alle inkoopvoorwaarden en condities van inkopers, die tegenstrijdig zijn met deze betalings- 

en leveringsvoorwaarden, worden expliciet verworden door RMC, en gelden niet indien anders 

schriftelijk overeen gekomen. 

ARTIKEL VIII  

Alle disputen en de verzameling van informatie met betrekking tot de overeenkomsten met 

RMC zal beschikbaar worden gesteld aan het kantongerecht te Alkmaar of in de 

vestigingsplaats van de klant, ter beoordeling aan de discretie van RMC.  
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ARTIKEL IX – BEWIJS VAN AFSTAND 

RMC heeft veel moeite gedaan in het samenstellen van rapporten, en heeft onderzoek gedaan 

op basis van de huidige technieken, kennis en ervaring. Rapporten van RMC zijn exclusief 

bedoeld en gericht op de opdracht gevende klant van RMC. Aanvullingen toegevoegd aan 

haar rapporten zijn een integraal onderdeel van die rapporten en kunnen niet apart worden 

gebruikt. Rapporten van RMC zijn op een dusdanige manier samengesteld dat het de opdracht 

gevende klant optimale duidelijkheid geeft en het de klant de mogelijkheid geeft haar 

werkprocessen te verbeteren. Bevindingen in haar rapporten zijn daarom niet geschikt voor 

publicatie aan derden. Derden kunnen daarom geen rechten ontlenen aan haar rapporten of 

de opgenomen onderzoeksresultaten. De opdracht gevende klant is verantwoordelijk voor het 

gebruik van de informatie in haar rapporten. RMC accepteert geen verantwoordelijkheid en de 

opdracht gevende klant beschermd RMC tegen schade van welke aard dan ook aan de 

opdracht gevende klant en/of derden, als resultaat van het gebruik van haar rapporten. De 

opdracht gevende klant zal RMC, haar werknemers en derden niet oproepen als getuigen, 

experts of welke andere taak dan ook in procedures gerelateerd aan het onderwerp van haar 

rapporten. 
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