AANVULLENDE LEVERINGS- EN
DETACHERINGSVOORWAARDEN ENGINEERICK
d.d. 01 september 2017
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 69287538.
DEEL A. ALGEMEEN
1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Engineerick: de Engineerick b.v., statutair
gevestigd te (5361 BG) Grave aan de Dr.
Wierstraat 26, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 69287538.
De contractuele wederpartij van de
opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige
aanvullende voorwaarden in de zin van artikel
6:231 sub b BW.
b. Opdrachtgever: de natuurlijk of
rechtspersoon die Engineerick opdracht geeft
tot het verrichten van werkzaamheden, het
leveren van diensten of die zaken van
Engineerick afneemt en wederpartij bij de
overeenkomst met Engineerick.
c. Gedetacheerde: de natuurlijke persoon, die
een arbeidsovereenkomst met Engineerick is
aangegaan uit hoofde waarvan de aan
Engineerick verstrekte opdrachten worden
uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.
d. RVOI-2001: De “Regeling van de verhouding
tussen opdrachtgever en adviserend
ingenieursbureau 2001”.
e. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze
aanvullende voorwaarden ook de
communicatie per e-mail, fax of digitaal
(bijvoorbeeld via een online interface) mits de
identiteit van de afzender en de integriteit van
de inhoud voldoende vaststaat.
2. Toepasselijkheid
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
zijn op alle tussen Engineerick en een
opdrachtgever gesloten of te sluiten
overeenkomst van toepassing deze aanvullende
leverings- en detacheringsvoorwaarden (verder
te noemen: “aanvullende voorwaarden”) en de
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“Regeling van de verhouding tussen
opdrachtgever en adviserend
ingenieursbureau” (RVOI- 2001), hierna te
noemen RVOI-2001 met inachtneming van de
onderstaande bepalingen.
b. De opdrachtgever wordt geacht de RVOI met
bijlage te kennen. De RVOI-2001 wordt op
verzoek kosteloos door Engineerick verstrekt.
c. In geval van tegenstrijdige bepalingen in de
offerte, deze aanvullende voorwaarden en de
RVOI-2001 zal de inhoud van de offerte
prevaleren boven de aanvullende voorwaarden,
die op hun beurt zullen prevaleren boven de
RVOI-2001.
d. De opdrachtgever wordt geacht zich bij en
door het verlenen van de opdracht akkoord te
verklaren met de toepasselijkheid van deze
aanvullende voorwaarden en de RVOI-2001 en
afstand te doen van toepassing van eventueel
door de opdrachtgever gehanteerde eigen
algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd.
3. Geheimhouding
a. Engineerick verbindt zich alles te doen wat
redelijkerwijs mogelijk en nodig is om
geheimhouding te verzekeren met betrekking
tot alle gegevens en kennis omtrent
bedrijfsaangelegenheden van opdrachtgever,
waarvan Engineerick en de medewerker
kennisnemen bij de uitvoering van de opdracht.
b. Engineerick aanvaardt echter geen
aansprakelijkheid voor het niet naleven van de
geheimhoudingsplicht door de medewerker.
4. Offertes en opdrachtbevestigingen
a. Alle offertes, prijsopgaven, brochures,
prijslijsten en dergelijke van Engineerick zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Indien een offerte
c.q. prijsopgave en dergelijke een vrijblijvend
aanbod bevat en dit aanbod door
opdrachtgever wordt aanvaard, heeft
Engineerick het recht om het aanbod binnen
twee (2) werkdagen na ontvangst van de
schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever te
herroepen. Eerdere offertes c.q. prijsopgaven
en dergelijke worden geacht te zijn herroepen
na het uitbrengen van een nieuwe offerte c.q.
prijsopgave en dergelijke.
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b. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft
Engineerick de plicht zich op de hoogte te
stellen van alle met de uitvoering van de
overeenkomst verband houdende relevante
informatie en heeft de opdrachtgever de plicht
Engineerick deze informatie te verstrekken.
c. Engineerick brengt de offerte schriftelijk uit.
d. Een opdracht komt eerst tot stand na
ontvangst door Engineerick van de door de
opdrachtgever ondertekende offerte.
5. Prijsbepaling en betalingen
a. De na de offertedatum aan Engineerick
opgelegde heffingen, belastingen, retributies
e.d. en respectievelijk verhogingen daarvan die
betrekking hebben op projecten worden
doorberekend aan de opdrachtgever.
b. De offerte is mede gebaseerd op gegevens
die door de opdrachtgever zijn verstrekt en de
op de datum van de aanbieding geldende
kostenbepalende factoren. Vanaf deze datum
worden eventuele prijs- en loonwijzigingen
doorberekend.
c. In afwijking van het bepaalde in de RVOI2001 artikel 10 lid 12, dient de betaling van
facturen binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
d. Na het verstrijken van de overeengekomen
betalingstermijn, verkeert de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim zonder dat nadere
ingebrekestelling daartoe is vereist.
e. De opdrachtgever is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij
de wettelijke (handels)rente hoger is in welk
geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle
(buiten)gerechtelijke kosten welke Engineerick
maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in
als buiten rechte - komen vanaf dat moment
voor rekening van de opdrachtgever. In dat
geval is de opdrachtgever een vergoeding
verschuldigd van ten minste 15% van het
openstaande bedrag, met een minimum van €
150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Indien de
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werkelijk door Engineerick gemaakte en te
maken kosten boven dit bedrag uitstijgen,
komen deze eveneens voor vergoeding in
aanmerking.
f. Het niet (tijdig) voldoen aan enige (betalings)verplichting door een derde jegens de
opdrachtgever, geeft de opdrachtgever niet het
recht zijn (betalings-)verplichting jegens
Engineerick niet na te komen dan wel deze op
te schorten.
g. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur
dient de opdrachtgever uiterlijk binnen acht (8)
dagen na verzenddatum van de betreffende
factuur schriftelijk aan Engineerick kenbaar te
maken, op straffe van verval van het recht op
betwisting. Betwisting van de factuur schort de
betalingsverplichting van de opdrachtgever niet
op.
h. In geval van liquidatie, faillissement of
surseance van betaling van de opdrachtgever
zijn de vorderingen van Engineerick en de
verplichtingen van de opdrachtgever jegens
Engineerick onmiddellijk opeisbaar.
i. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige
aftrek, verrekening, compensatie of
schuldvergelijking toe te passen.
6. Meer- en minderwerk
a. Engineerick is gerechtigd meerwerk in
rekening te brengen en gehouden minderwerk
in mindering te brengen op het totaalbedrag
van de offerte.
b. Als meerwerk wordt mede beschouwd al het
werk dat door Engineerick hetzij op verzoek van
de opdrachtgever, hetzij op last van derden of
ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde
voorschriften is uitgevoerd tegen de geldende
verrekentarieven. Evenzo wordt het
minderwerk vastgesteld. Het bepaalde in artikel
7:755 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
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7. Vrijwaring en aansprakelijkheid
a. Engineerick hanteert op het gebied van
vrijwaring en aansprakelijkheid de voorwaarden
van de RVOI-2001.
b. Gebreken zullen door Engineerick worden
opgelost door herstel van het gebrekkige werk
of vervanging van het gebrekkig materiaal, of
door toezending van de betreffende materialen
ter vervanging.
c. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent
over een product en/of dienst. Neemt u dan zo
snel mogelijk contact met ons op, liefst per email via: info@engineerick.nl. Uiterlijk binnen
dertig (30) dagen zullen wij op uw klacht
reageren.
d. Opdrachtgever kan op een gebrek in de
prestatie bij een resultaatsverbintenis geen
beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken
schriftelijk bij Engineerick heeft gereclameerd.
e. Engineerick heeft ter dekking van haar
aansprakelijkheid, voor zover niet uitgesloten,
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. Een polis van de verzekering kan op
verzoek van de opdrachtgever worden getoond.
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8. Overmacht
a. Omstandigheden welke van dien aard zijn dat
naleving van de overeenkomst redelijkerwijs
niet of niet meer in volle omvang van
Engineerick gevergd kan worden, geeft
Engineerick het recht om de overeenkomst
geheel of ten dele te ontbinden of de uitvoering
daarvan op te schorten zonder dat de
opdrachtgever recht heeft op vergoeding van
schade en andere mogelijk hieruit
voortvloeiende kosten.
b. Als omstandigheden in het vorige lid van dit
artikel wordt onder meer verstaan:
oorlog(sdreiging), oproer, brand, werkstaking
bij betrokken bedrijven en diensten, ongunstige
weersomstandigheden, stagnatie in levering
door nutsbedrijven en onderaannemers,
overheidsmaatregelen (waaronder niet op tijd
verleende vergunningen en toestemmingen),
verkeersstoringen en alle overige
omstandigheden die buiten toedoen van
Engineerick de naleving van de overeenkomst
kunnen verhinderen.
9. Toepasselijk recht
Op alle door Engineerick aanvaarde en
uitgevoerde overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing.
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DEEL B. DETACHERING
1. Selectie
a. Engineerick is volledig vrij in de keuze van de
gedetacheerde medewerker, die de aan
Engineerick verstrekte opdracht bij
opdrachtgever uitvoert. Bij haar keuze laat
Engineerick zich leiden door de bekende
kundigheden en hoedanigheden van de voor
haar beschikbare medewerkers enerzijds en de
door opdrachtgever aan haar verstrekte
inlichtingen betreffende de inhoud van de
opdracht anderzijds.
b. Engineerick is niet aansprakelijk indien de
medewerker voor de opdrachtgever niet blijkt
te voldoen aan de door hem gestelde vereisten.

c. Tijd besteed aan besprekingen ter verkrijging
van de noodzakelijke (technische) informatie,
wordt als normale werktijd beschouwd.

4. Tarieven
a. In aanvulling op artikel 10 RVOI zal het bij
aanvang van de opdracht vastgestelde tarief,
tijdens de looptijd van de opdracht worden
aangepast, indien:
i. de beloning en andere arbeidsvoorwaarden
van de door Engineerick ingezette
medewerker(s) hoger worden ten gevolge van
een functiewijziging bij opdrachtgever of als
gevolg van algemene loonsverhogingen die
Engineerick de medewerker(s) in redelijkheid
moet toekennen, dan wel Engineerick verplicht
is toe te kennen als gevolg van algemeen
2. Voorkoming discriminatie
geldende overheidsmaatregelen;
a. Bij de werving en selectie van gedetacheerde ii. een wijziging optreedt in sociale- of fiscale
medewerkers voor het uitvoeren van de
lasten ingevolge sociale verzekeringswetten
opdracht, laat Engineerick zich alleen leiden
en/of fiscale wetgeving betreffende
door redelijkerwijs te stellen functionele eisen
gedetacheerde medewerker(s).
door de opdrachtgever.
b. Het aangepaste tarief wordt vanaf het
b. Ter voorkoming van het maken van
moment van wijziging bij opdrachtgever in
ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder
rekening gebracht en is vanaf genoemd tijdstip
naar godsdienst, levensovertuiging, politieke
door opdrachtgever verschuldigd.
gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele c. De extra vergoeding voor overwerk en
gerichtheid, burgerlijke staat of op welke grond onregelmatig werk bedraagt voor normale
dan ook, zullen niet-functiegerichte relevante
werkdagen 25%, zaterdagen 50% en voor zoneisen bij het verstrekken van de inlichtingen
en feestdagen 100% van het uurloon van de
betreffende de op te dragen werkzaamheden
gedetacheerde medewerker en wordt,
door de opdrachtgever niet kunnen worden
overeenkomstig de bij opdracht vastgestelde
gesteld, noch zullen deze door Engineerick
regeling, in het tarief doorberekend.
worden gehonoreerd.
d. Van overwerk is sprake indien
werkzaamheden worden verricht boven de
3. Arbeidstijd
gebruikelijke arbeidsduur per dag.
a. De werktijden en rusttijden van de
e. Indien door opdrachtgever en Engineerick
gedetacheerde medewerker zullen zoveel
scholingsplannen worden geformuleerd en
mogelijk in overeenstemming zijn met de
uitgevoerd ten behoeve van bij opdrachtgever
gebruikelijke werk- en rusttijden bij
werkzame medewerker van Engineerick of in de
opdrachtgever.
toekomst bij opdrachtgever te werk te stellen
b. Opdrachtgever staat er jegens Engineerick
medewerker, worden hiermee gepaard gaande
voor in dat de arbeidsduur per dag en per week, kosten in het tarief doorberekend. De
de werktijden en de rusttijden van de
benodigde tijd van de medewerker voor de
gedetacheerde medewerker, de ten gevolge
hiermee gepaard gaande scholingsbehoefte en
van de wet en/of cao van opdrachtgever
begeleidingsgesprekken wordt aan
geldende grenzen niet overschrijden.
opdrachtgever gefactureerd.
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5. Factureren
a. In aanvulling op artikel 14 lid 3 RVOI zal
Engineerick, indien de gedetacheerde
medewerker als gevolg van
arbeidsongeschiktheid niet kan werken,
gedurende de duur van de
arbeidsongeschiktheid niet factureren.
b. Het vastgestelde tarief wordt, indien door
buiten Engineerick gelegen oorzaken
(onwerkbaar weer, vorstverlet, werkstaking,
bedrijfssluiting, brand, onvoorziene technische
complicaties en/of uitsluiting e.d.) voor de
medewerker bij opdrachtgever geen werk
beschikbaar is, of minder dan overeengekomen,
dan wel de werkplek bij opdrachtgever niet
bereikbaar is, onverkort door gefactureerd.

c. Jegens Engineerick is opdrachtgever tevens
verplicht om tijdig voor de aanvang van de
werkzaamheden informatie te verschaffen over
de verlangde beroepskwalificatie, alsmede aan
Engineerick een document te verschaffen,
bevattende de specifieke kenmerken/ gevaren
van de te verrichten werkzaamheden/ in te
nemen arbeidsplaats.
d. Opdrachtgever neemt zelf alle ter uitvoering
van de opdracht op grond van de veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften verplichte
maatregelen.
e. Opdrachtgever draagt zorg voor het
verstrekken of beschikbaar stellen van alle
materialen en eventuele andere middelen,
welke nodig zijn voor de uitvoering van de aan
Engineerick verstrekte opdracht.
6. Uitoefening van leiding en toezicht door
f. Opdrachtgever is verplicht een medewerker
opdrachtgever
van de Arbodienst van Engineerick, op verzoek
Opdrachtgever gedraagt zich ten aanzien van de van Engineerick, tot zijn bedrijf toe te laten en
gedetacheerde medewerker bij de uitoefening
alle medewerking te verlenen om de Arbovan het toezicht of de leiding alsmede met
medewerker zijn werkzaamheden te laten
betrekking tot de uitvoering van het werk op
verrichten.
dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten
g. Voorts is opdrachtgever verplicht om in geval
opzichte van zijn eigen werknemers gehouden
van een aan de medewerker overkomen
is.
bedrijfsongeval ervoor zorg te dragen dat ter
zake een rapport wordt opgemaakt waarin de
7. Veiligheid
toedracht van het ongeval zodanig wordt
a. Opdrachtgever verplicht zich om Engineerick vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate
schriftelijk op de hoogte te stellen van de
van zekerheid kan worden opgemaakt of en in
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften die
hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit
door de gedetacheerde medewerker bij de
dat onvoldoende maatregelen waren genomen
uitvoering van de opdracht in acht genomen
ter voorkoming van ongevallen.
moeten worden.
h. Opdrachtgever is jegens Engineerick
b. Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de gehouden tot vergoeding van de schade die de
medewerker als jegens Engineerick om de
medewerker in de uitoefening van zijn
lokalen, werktuigen en gereedschappen
werkzaamheden is overkomen en tot
waarmee de werkzaamheden door de
vergoeding van de schade ingevolge artikel
medewerker worden verricht, op zodanige
6:108 Burgerlijk Wetboek, tenzij de
wijze in te richten en te onderhouden, alsmede opdrachtgever bewijst dat hij de in dit artikel
omtrent het verrichten van de werkzaamheden genoemde verplichtingen is nagekomen.
zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen
i. Opdrachtgever vrijwaart Engineerick te allen
te verstrekken, dat de gedetacheerde
tijde voor alle schade voortvloeiende uit de
medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid niet-naleving van vorengenoemde
en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verplichtingen, waarvoor Engineerick door haar
verband met de aard van de werkzaamheden
medewerker(s) of derden aansprakelijk wordt
gevorderd kan worden.
gesteld.
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8. Dienstreizen
Alle dienstreizen, die in overleg worden
gemaakt in het kader van de te verrichten
werkzaamheden, worden geacht in opdracht en
vanuit Engineerick te zijn gemaakt.
9. Verbod op doorlening en tewerkstelling in
het buitenland
a. Het is opdrachtgever verboden een
gedetacheerde medewerker van Engineerick, in
welke vorm dan ook, zelf ter beschikking te
stellen aan derden, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van Engineerick.
Onder een derde wordt tevens verstaan een
(rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in
een groep (concern) is verbonden.
b. Het is de opdrachtgever verboden een
gedetacheerde medewerker van Engineerick
buiten Nederland te werk te stellen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Engineerick. Op het moment dat Engineerick
haar toestemming aan de opdrachtgever voor
het verrichten van werkzaamheden buiten
Nederland door de gedetacheerde medewerker
intrekt, dient de opdrachtgever de
gedetacheerde medewerker onmiddellijk naar
Nederland te doen terugkeren.
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10. Arbeidsrechtelijke maatregelen en rechten
a. Arbeidsrechtelijke maatregelen betreffende
de gedetacheerde medewerker van
Engineerick, die in het kader van de opdracht
werkzaamheden verricht bij opdrachtgever,
kunnen uitsluitend door Engineerick jegens de
medewerker genomen worden.
b. In navolging van Engineerick is opdrachtgever
gehouden om zich te conformeren aan
wettelijke rechten van de gedetacheerde
medewerker, die in het kader van de opdracht
werkzaamheden verricht bij opdrachtgever.
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