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Algemene voorwaarden AllFibers BV (Terms and Condions)
1.

De opdracht wordt uitgevoerd volgens de in de offerte aangegeven werkzaamheden voor opdrachtgever (hierna
Opdrachtgever).

2.

AllFibers BV (hierna AllFibers) voert haar onderzoeken en werkzaamheden veilig uit (voor haar medewerkers,
opdrachtgever, derden, omgeving en het milieu). Opdrachten waarbij het niet mogelijk is veilig (conform de VCA
richtlijnen) en milieubewust te werken, worden door AllFibers geweigerd.

3.

AllFibers voert haar onderzoeken en werkzaamheden uit conform de SC-540 (wettelijke nationale certicatieschema
voor asbestinventarisaties) en conform de Nederlandse Wet- en regelgeving.

4.

Conform de Wet heeft de opdrachtgever de verplichting rapportages van in het verleden uitgevoerde
asbestinventarisaties aan AllFibers beschikbaar te stellen voor aanvang van het onderzoek.

5.

Tenzij anders overeengekomen stelt de opdrachtgever bouw-, bestek-, of andere tekeningen van het te inventariseren
bouwwerk / object ter beschikking aan AllFibers. Ook tekeningen van verbouwingen, leidingen, riolen, kabels,
kruipruimtes bevorderen de kwaliteit van de eindrapportage van de uit te voeren opdracht.

6.

Opdrachtgever biedt AllFibers de mogelijkheid om voor aanvang van het onderzoek (ex)werknemers te interviewen
voor het achterhalen van relevante informatie met betrekking tot asbesthoudende toepassingen, verbouwingen,
renovaties, etc.

7.

Uitvoering van een onderzoek kan na schriftelijke opdracht worden uitgevoerd, met inachtneming van de aanmeldtermijn
van tenminste 24 uur bij Certificerende Instelling TüV. De uitvoering van onderzoeken/inspecties vindt tijdens
kantooruren plaats (08.00 - 17.00). De planning van de uitvoering vindt plaats in samenspraak met Opdrachtgever.

8.

De monstername van asbestverdachte materialen wordt met de grootste zorg uitgevoerd om vezelemissie en schade
aan het bouwwerk tot een minimum te beperken. De analyses van de genomen monsters van asbestverdachte
materialen worden uitgevoerd door een hiertoe door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd laboratorium.

9.

Projectgegevens worden door AllFibers vertrouwelijk behandeld en geenszins aan derden verstrekt. AllFibers stelt
haar rapportages op in de Nederlandse taal.

10. AllFibers verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren.
AllFibers neemt door het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, maar geen
resultaatverplichting.
11. AllFibers is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor opgetreden schade, indien het ontstaan daarvan te
wijten is aan opzet of grove schuld en de schade het directe gevolg is van haar werkzaamheden. AllFibers aanvaart
geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals vervolgschade. Opdrachtgever vrijwaart AllFibers voor alle
aanspraken van derden tot vergoeding van elke schade die het directe of indirecte gevolg is van haar werkzaamheden.
De aansprakelijkheid van AllFibers beperkt zich tot een bedrag gelijk aan de overeengekomen prijs van de opdracht.
12. Elke rechtsvordering tot vergoeding van enige schade door AllFibers op welke juridische grondslag dan ook, verjaart in
ieder geval na verloop van één jaar na uitvoering van de opdracht en overeenkomst.
13. AllFibers hanteert een uiterste betaaltermijn van 30 dagen na facturatiedatum tenzij anders overeengekomen. Indien
betaling niet binnen de termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het
openstaande bedrag. Kosten als gevolg van niet tijdige betaling komen voor rekening van Opdrachtgever, inclusief de
buitengerechtelijke kosten van het openstaande bedrag.
14. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die zouden mogen ontstaan, worden
voorgelegd aan de rechtbank te 's-Gravenhage.

