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AV-Baars 2014 (Algemene voorwaarden voor het 

uitvoeren van werkzaamheden door Baars 

Engineering en Engineeringsbureau J.C. Baars, hierna 

beiden aangeduid als ‘Baars’) 

 
 
1. Toepasselijkheid 

a. Deze algemene voorwaarden worden hierna 
aangehaald als AV-Baars 2014. 

b. De AV-Baars 2014 bevatten voorwaarden die 
gebruikt worden door Baars Engineering en 
Engineeringsbureau J.C. Baars. Baars Engineering 
en Engineeringsbureau J.C. Baars zullen, hoewel zij 
afzonderlijk van elkaar overeenkomsten aangaan 
en rechtshandelingen verrichten, in hun 
hoedanigheid van opdrachtnemer in deze 
voorwaarden beiden worden aangeduid als 
‘Baars’.  

c. De AV-Baars 2014 maken deel uit van alle door 
Baars uitgebrachte offertes en alle overige 
aanbiedingen en overeenkomsten van Baars met 
haar opdrachtgevers, inclusief de uitvoering van de 
dienstverlening 

d. Naast de AV-Baars 2014 is de regeling van de RVOI 
2001 (Regeling van de Verhouding tussen 
Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau, 
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den 
Haag op 29 juni 2001), hierna te noemen: RVOI, 
van toepassing.  

e. Bij strijdigheid tussen de AV-Baars 2014 en de 
RVOI prevaleren de AV-Baars 2014. 

f. Door de opdrachtgever gehanteerde 
(inkoop)voorwaarden worden door Baars te allen 
tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 
2. Offerte, opdracht en overeenkomst 

a. De door Baars gemaakte offertes en aanbiedingen 
zijn vrijblijvend. 

b. Een offerte die door Baars is uitgebracht kan 
gedurende 14 dagen na dagtekening door de 
opdrachtgever worden aanvaard, tenzij anders is 
aangegeven. Offertes worden uitgebracht op basis 
van de ten tijde van het indienen van de offerte 
geldende wet- en regelgeving. 

c. Een opdracht wordt in ieder geval geacht tot stand 
te zijn gekomen na ondertekening en retournering 
van de offerte door de opdrachtgever. Dit laat 
onverlet dat opdrachten ook op andere wijzen tot 
stand kunnen komen. 

d. Opdrachtgever draagt zorg voor een tijdige 
verstrekking van gegevens, waarvan hij 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor 
een goede uitvoering van de overeenkomst 
noodzakelijk zijn. Indien noodzakelijke gegevens 
door opdrachtgever niet tijdig aan Baars zijn 
verstrekt, is Baars gerechtigd de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten en eventuele kosten 
die voortvloeien uit die opschorting tegen het 
gebruikelijke tarief bij opdrachtgever in rekening 
te brengen. Baars stelt de opdrachtgever daarvan 
zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

e. Baars is niet aansprakelijk voor schade, van welke 
aard dan ook, veroorzaakt door onjuiste en/of 
onvolledig verstrekte gegevens. 

f. Baars behoudt zich het recht voor werkzaamheden 
te laten verrichten door derden. 

 
3. Betaling 

a. Alle prijzen die Baars in haar offertes en 
overeenkomsten opvoert, zijn exclusief 
omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van 
overheidswege worden opgelegd. 

b. Facturen die door Baars worden opgemaakt en 
toegestuurd, zullen door de opdrachtgever uiterlijk 
30 dagen na factuurdatum worden voldaan. 

c. Opdrachtgever kan enkel aan opdrachtnemer 
bevrijdend betalen. Opdrachtgever is niet 
gerechtigd ten aanzien van een door Baars 
uitgebrachte factuur enige aftrek, verrekening, 
compensatie of schuldvergelijking toe te passen. 

d. Indien de opdrachtgever de verschuldigde 
factuurbedragen niet binnen 30 dagen voldoet, zal 
de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een 
ingebrekestelling is vereist, door het enkele 
verstrijken van de betalingstermijn, in verzuim zijn. 
Baars is in voorkomende gevallen gerechtigd 
wettelijke rente in rekening te brengen bij de 
opdrachtgever. 

 
4. Incassokosten 

a. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten (waaronder de kosten voor aan verleende 
rechtsbijstand) die Baars moet maken ter inning 
van vorderingen die betrekking hebben op 
facturen waarvan de betalingstermijn is 
verstreken, komen ten laste van de opdrachtgever. 
Deze kosten worden vastgesteld op 15% van het 
factuurbedrag. 

b. Indien Baars aantoont hogere kosten te hebben 
gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om 
tot inning van de vordering te komen, komen deze 
kosten ook voor vergoeding in aanmerking. 

 
5. Geheimhouding en Intellectuele eigendom 

a. Opdrachtgever en Baars zullen alle over en weer 
verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en 
van deze gegevens alleen gebruik maken in het 
kader van de uitvoering van de opdracht. 

b. Baars behoudt de auteursrechten en alle overige 
rechten van intellectuele eigendom op de door 
haar verstrekte ontwerpen, bestekken, 
afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, 
programmatuur, animaties, etc. 
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c. Opdrachtgever verbindt zich om de het door Baars 
gegeven advies en door Baars gemaakte 
ontwerpen niet zonder voorafgaande 
toestemming van Baars aan derden te verstrekken 
of kenbaar te maken, tenzij partijen anders 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

d. Opdrachtgever is bij overtreding van deze bepaling 
een boete verschuldigd van 25.000 euro. Baars 
behoudt zich het recht voor naast deze boete 
schadevergoeding te vorderen die betrekking 
heeft op de schade die zij lijdt als gevolg van 
overtreding van deze bepaling.  

 
6. Aansprakelijkheid 

a. Aansprakelijkheid is geregeld door de betreffende 
bepalingen in de RVOI, met dien verstande dat bij 
strijdigheid tussen bepalingen van de AV-Baars 
2014 en de RVOI, de AV-Baars 2014 zullen 
prevaleren. In aanvulling op de bepalingen van de 
RVOI zijn de bepalingen uit de leden 6b tot en met 
6g van toepassing op uitgebrachte offertes en alle 
overige aanbiedingen van Baars met haar 
opdrachtgevers, inclusief de uitvoering van de 
diensten, voor zover dat binnen de risicosfeer van 
Baars kan worden gebracht. 

b. Opdrachtgever vrijwaart Baars voor alle 
aanspraken van derden die betrekking hebben op 
directe en indirecte schade, ontstaan ten gevolge 
van werkzaamheden die door Baars zijn uitgevoerd 
en door nalatigheden van de zijde van Baars. 

c. Baars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
werkzaamheden die zijn uitgevoerd door 
werknemers die niet bij haar in dienst zijn, die op 
aanwijzing van de opdrachtgever betrokken zijn bij 
de door Baars verrichte werkzaamheden. 

d. Baars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade die volgens normaal gebruik behoort te 
worden gedekt door een door de 
opdrachtgever/aannemer te sluiten CAR-
verzekering. 

e. Baars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade die is ontstaan tijdens de uitvoering van 
een opdracht als gevolg van het vrijkomen van 
milieubelastende stoffen, verontreinigingen of het 
uitstromen van vloeibare of gasvormige stoffen uit 
de bodem. 

f. Baars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit 
een overschrijding van de leveringstermijnen. 

g. Iedere aansprakelijkheid anderszins vervalt na 
verloop van één jaren te rekenen vanaf de datum 
van de (eind)factuur van de overeenkomst. 

 
 
 
 
 

7. Overmacht 
Baars is niet gehouden tot nakoming van 
verplichtingen uit hoofde van de door haar 
uitgebrachte offerte of gesloten overeenkomst, indien 
nakoming onmogelijk is als gevolg van een 
omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, 
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor rekening van Baars dient te 
komen. 

 
8. Ontbinding 

a. Baars kan de overeenkomst die tussen haar en de 
opdrachtgever is gesloten met onmiddellijke 
ingang en zonder rechterlijke tussenkomst door 
middel van een buitengerechtelijke verklaring 
geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien: 

- Opdrachtgever failliet wordt verklaard; 
- Aan opdrachtgever surseance van betaling wordt 

verleend; 
- Opdrachtgever op een andere manier niet in staat 

is om aan zijn betalingsverplichtingen jegens Baars 
te voldoen; 

- De onderneming van opdrachtgever wordt 
geliquideerd, ontbonden of anderszins wordt 
beëindigd. 

b. Baars zal in geval van ontbinding van de 
overeenkomst op grond van een van de gronden in 
dit artikel niet tot betaling van enige 
schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden 
zijn. 

 
9. Toepasselijk recht en geschillen 

a. Overeenkomsten die worden gesloten tussen 
Baars en opdrachtgever worden beheerst door 
Nederlands recht, ook wanneer de opdrachtgever 
een buiten Nederland gevestigde onderneming is. 

b. Alle geschillen die tussen Baars en de 
opdrachtgever ontstaan naar aanleiding van een 
door Baars en opdrachtgever gesloten 
overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Rotterdam. 

 
10. Deponering en verstrekking van voorwaarden 

De AV-Baars 2014 zijn gedeponeerd ter griffie van de 
Rechtbank Rotterdam en tevens te raadplegen via de 
volgende website: www.baarssliedrecht.nl. Ook de 
regeling van de RVOI die op onze offertes, 
aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing is, is 
via deze onze website te raadplegen. Deze regeling ligt 
ter inzage ten kantore van Baars en 
Engineeringsbureau J.C. Baars. Op verzoek wordt u 
kosteloos een exemplaar van de AV-Baars 2014, 
alsmede een exemplaar van de RVOI 2001 
toegezonden. 
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