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Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en 
opdrachten van TENVIRO AB, gevestigd: Bruksgatan 11, 365 32 te Lessebo 
(Zweden), hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’. 
1.2 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitsluitend 
van toepassing, wanneer deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn 
aanvaard. 
1.3 Met ‘Opdrachtgever’ wordt de wederpartij bedoeld. 
 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 
2.1 Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door 
Opdrachtgever is verstrekt. 
2.2 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod 
bevat en dit wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod 
binnen vier werkdagen na de aanvaarding te herroepen. 
2.3 Bedragen zijn excl. BTW , reiskosten en eventuele projectkosten, tenzij 
expliciet anders vermeld. 
2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige 
opdrachten. 
 

Artikel 3 Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst 
3.1 Iedere overeenkomst komt tot stand op de eerste van één van de 
volgende momenten’: 
a) door (al dan niet gelijktijdige) gezamenlijke ondertekening van een 

schriftelijke Offerte door Opdrachtnemer en Opdrachtgever; 
b) door schriftelijke Opdrachtbevestiging van Opdrachtgever aan 

Opdrachtnemer, al dan niet via elektronische weg; 
c) door schriftelijke Opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer aan 

Opdrachtgever, al dan niet via elektronische weg; 
d) zodra Opdrachtnemer naar aanleiding van een verzoek van 

Opdrachtgever met de uitvoering van haar werkzaamheden is gestart. 
3.2 Inhoud en omvang van de opdracht worden uitsluitend bepaald door de 
schriftelijke Offerte resp. Opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer. 
3.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de 
kwaliteit en de voortgang noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden 
te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de 
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
3.4 Het is uitdrukkelijk de bedoeling van partijen dat er geen dienstverband 
ontstaat tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Partijen zullen daartoe 
alle redelijke maatregelen treffen. 
 

Artikel 4 Duur en beëindiging van de overeenkomst 
4.1 Opdrachten die tot gevolg hebben dat op regelmatige basis al dan niet 
licht van elkaar afwijkende werkzaamheden worden verricht, worden 
geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 
4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle andere 
overeenkomsten geacht te zijn aangegaan voor de duur van de opdracht. 
4.3 Is voor de voltooiing van de opdracht een termijn overeengekomen, dan 
is dit nimmer een fatale termijn. Overschrijding van de afgesproken termijn 
geeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of 
schadevergoeding. 
4.4 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van een overeenkomst 
wordt beïnvloed door (tussentijdse wijziging van) de aanpak, werkwijze of 
omvang van de overeenkomst en de beschikbaarheid van informatie en 
derden. 
4.5 Alle opdrachten voor bepaalde tijd eindigen met hun voltooiing of op het 
door partijen bepaalde tijdstip. 

4.6 Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan door één 
der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden. 
4.7 De opdracht eindigt bij arbeidsongeschiktheid, overlijden of staken van 
de onderneming van Opdrachtnemer, onverlet diens recht op vergoeding 
voor al verrichte werkzaamheden. 
4.8 Wanneer Opdrachtgever in gebreke is, dan wel in staat van faillissement 
geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of 
wanneer zich naar het oordeel van Opdrachtnemer feiten of 
omstandigheden voordoen, waardoor van Opdrachtnemer redelijkerwijs 
niet kan worden gevergd de opdracht te voltooien, heeft Opdrachtnemer het 
recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
4.9 Opdrachtgever kan de overeenkomst naast het bepaalde in artikel 4.6 
uitsluitend tussentijds opzeggen, wanneer sprake is van faillissement, 
surséance van betaling of wanprestatie door opzet of hiermee gelijk te 
stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer. 
4.10 Buiten het in deze voorwaarden bepaalde, is tussentijdse beëindiging 
uitgesloten. 
4.11 Indien het einde van de overeenkomst van opdracht aan Opdrachtgever 
is toe te rekenen, heeft Opdrachtnemer recht op de volledige vergoeding van 
de overeengekomen beloning voor de al verrichte werkzaamheden, onverlet 
eventuele aanvullende schadevergoeding. 
4.12 Indien het einde van de overeenkomst van opdracht aan 
Opdrachtnemer is toe te rekenen, zal Opdrachtnemer bij beëindiging alle 
voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden aan 
Opdrachtgever ter beschikking stellen onder voorbehoud van alle rechten. 
 

Artikel 5 Informatie en medewerking 
5.1 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te 
(laten) informeren, voor zover dat in verband met de uitvoering van de 
opdracht is vereist. 
5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders in de Offerte of Opdrachtbevestiging is 
overeengekomen, omvat de opdracht niet de verificatie van informatie die 
Opdrachtnemer verkrijgt van Opdrachtgever, een derde op wie de opdracht 
betrekking heeft, of die in openbare registers aanwezig is. 
5.3 Opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige terbeschikkingstelling van 
medewerkers uit de eigen organisatie, dan wel derden die namens 
Opdrachtgever bij de werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken 
dienen te zijn. 
 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 
6.1 Onder de uitvoering van de overeenkomst zijn tevens begrepen de 
(voorbereidende) werkzaamheden die Opdrachtnemer naar aanleiding van 
een verzoek van Opdrachtgever verricht. 
6.2 Opdrachtnemer heeft tegenover Opdrachtgever een “inspanning-
sverplichting” om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste 
inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap. 
6.3 Tenzij in de Opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen, is een rapportage (inclusief beantwoording van vragen via 
telefoon of email en geven van informatie in trainingen), een advies aan 
Opdrachtgever, voor de opvolging waarvan uitsluitend Opdrachtgever zelf 
verantwoordelijk is. 
6.4 Opdrachtnemer kan niet instaan voor het behalen van welk door 
Opdrachtgever gewenst resultaat dan ook, anders dan de overeengekomen 
analyse, advisering en, indien van toepassing, de verslaglegging daarvan. 
 

6.5. Indien de te verrichten werkzaamheden het leveren van 
veiligheidsinformatiebladen (VIBs) of gevarenetiketten omvat, geldt dat: 
a) Alle relevante informatie voor het kunnen opstellen deze documenten 

(zoals oude ViBs, recepturen, grondstof ViBs, Chemical Safety Report 
(CSR), etc.) door Opdrachtgever  ter beschikking worden gesteld. 

b) De documenten door Opdrachtnemer in PDF worden aangeleverd 
volgens de huidige wetgeving (EG 1907/2006, EG 1272/2008) zonder 
Exposure Scenario’s. 

c) De verantwoordelijkheid voor de door Opdrachtnemer geleverde 
documenten bij de Opdrachtgever blijft. Opdrachtnemer verleent slechts 
ondersteuning en advies op basis van gegevens van Opdrachtgever en 
zal geen verantwoordelijkheid op zich nemen, van welke aard dan ook.  

d) Opdrachtgever dient te beoordelen of de door Opdrachtnemer geleverde 
documenten qua vorm en inhoud overeenkomen met de in het 
land/vestigingsplaats van Opdrachtgever, of diens afnemer(s), geldende 
voorschriften en gebruiken en draagt het volledig risico voor zijn keuze. 

6.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit 
vereist, heeft Opdrachtnemer het recht de opdracht of onderdelen daarvan 
voor rekening en risico van Opdrachtgever door derden te laten uitvoeren.  
6.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden 
uitgevoerd, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de volgende 
fase op te schorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan 
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 

Artikel 7 Intellectueel eigendom en gebruiksrecht 
7.1 Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten 
blijven berusten bij Opdrachtnemer, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken. 
7.2 Alle door Opdrachtnemer geproduceerde en/of verstrekte stukken, zoals 
rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, rekenmodellen enz., zijn 
uitsluitend bestemd voor gebruik door Opdrachtgever en mogen niet zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden 
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte 
stukken anders voortvloeit. 
7.3 Zodra Opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig aan zijn 
verplichtingen tegenover Opdrachtnemer voldoet, vervallen alle in artikel 
7.2 bedoelde gebruiksrechten. 
 

Artikel 8 Geheimhouding 
8.1 Beide partijen, evenals de personen die bij hen in dienst zijn en/of voor 
hen werkzaamheden verrichten, zijn verplicht tot geheimhouding van alle 
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van 
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
8.2 Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door de andere 
partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
8.3 Onder de geheimhoudingsplicht valt geen informatie die al publiekelijk 
bekend is of informatie die in een gerechtelijke procedure wordt gebracht. 
8.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rapportage, die hem door 
Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot enig ander 
doel dan voortvloeit uit de opdracht en/of te verspreiden buiten de kring 
van gebruikers, die in de Offerte, Opdrachtbevestiging en/of de betreffende 
rapportage zijn aangeduid. 
8.5 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van de 
overeenkomst opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden te 
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over 
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 
8.6 Het bepaalde in artikel 7 en 8 blijft ook van toepassing na beëindiging 
van de overeenkomst. 
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Artikel 9 Wijze van beloning 
9.1 De wijze van beloning van Opdrachtnemer wordt in de Offerte resp. 
Opdrachtbevestiging overeengekomen. Ten aanzien van de beloning 
kunnen, naar keuze van Opdrachtnemer en al dan niet in combinatie, de 
volgende afspraken worden gemaakt: 
a) Uurtarief op basis van nacalculatie: de beloning van Opdrachtnemer 

wordt vastgesteld aan de hand van een door Opdrachtnemer met 
Opdrachtgever overeengekomen uurtarief op basis van de door 
Opdrachtnemer werkelijk bestede uren. 

b) Projecttarief: Opdrachtnemer berekent een basishonorarium in de vorm 
van een overeengekomen vast bedrag. 

9.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uurtarieven zoals genoemd in lid 9.1a 
jaarlijks te indexeren. 
9.3 Naast de in lid 9.1 genoemde beloning kunnen alle door Opdrachtnemer 
gemaakte kosten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht aan 
Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij nadrukkelijk anders 
afgesproken. Die kosten bestaan onder meer uit de reisuren, reis- en 
verblijfkosten, vervoerskosten, kosten of declaraties van ingeschakelde 
derden en andere opdrachtgebonden kosten. 
 

Artikel 10 Facturering en betalingsvoorwaarden 
10.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, zal 
Opdrachtnemer de beloning zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 a maandelijks 
achteraf factureren op basis van een urenverantwoording. Opdrachtgever 
aanvaardt de urenopgave zoals deze door Opdrachtnemer aan hem wordt 
gespecificeerd. 
10.2 Het onder artikel 9 lid 1 b bedoelde projecttarief zal worden 
gefactureerd, zodra de opdracht is voltooid. Opdrachtnemer behoudt zich 
het recht voor (een deel van) het projecttarief vooruit te factureren. 
10.3 De in artikel 9 lid 3 bedoelde kosten zullen aanvullend aan de in lid 1 
t/m 2 genoemde bedragen worden gefactureerd, voor zover beschikbaar 
onder overlegging van kopieën van kwitanties. 
10.4 Facturen worden als PDF verzonden. Tenzij anders overeengekomen, 
vindt betaling plaats binnen veertien dagen na factuurdatum. 
10.5 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening plaats te 
vinden op een door Opdrachtnemer aan te wijzen rekening. 
10.6 Opdrachtnemer is bevoegd te allen tijde van Opdrachtgever zekerheid 
voor betaling te vragen, ook van nog niet gefactureerde werkzaamheden. 
10.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van 
betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op 
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 

Artikel 11 Klachten 
11.1 Klachten over verrichte diensten en/of de hoogte van een factuur 
dienen binnen veertien dagen na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk 
kenbaar te worden gemaakt aan Opdrachtnemer. 
11.2 Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn worden de 
werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen 
(eventuele) rechten terzake voor Opdrachtgever. 
11.3 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden 
alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van 
de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 
Opdrachtnemer Opdrachtgever schadeloos stellen voor ten hoogste het 
aandeel van de niet verrichte werkzaamheden in de opdrachtsom. 
 
 
 
 

Artikel 12 Ingebrekestelling en verzuim 
12.1 Verzuim van Opdrachtnemer treedt uitsluitend in na een schriftelijke 
ingebrekestelling door Opdrachtgever, waarbij aan Opdrachtnemer een 
redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze 
termijn uitblijft. 
12.2 Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan 
enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, is hij zonder dat daartoe 
enige ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 
12.3 Wanneer Opdrachtgever in gebreke of verzuim is, is hij verplicht tot 
nakoming en/of schadevergoeding en is Opdrachtnemer gerechtigd tot 
opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. 
12.4 Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft 
voldaan, is hij vanaf de vervaldag tot de dag van voldoening van het 
volledige bedrag van de vordering aan Opdrachtnemer over de totale 
vordering de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met een 
vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van de maand. Bovendien 
komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van 
voldoening voor rekening van Opdrachtgever. 
12.5 Indien Opdrachtgever na aanmaning nog steeds niet aan zijn 
betalingsverplichtingen heeft voldaan, verbeurt Opdrachtgever een dadelijk 
opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een 
minimum van € 500,-, dit onverminderd Opdrachtnemers recht op volledige 
betaling. 
 

Artikel 13 Overmacht 
13.1 Onder overmacht valt al wat in de wet en jurisprudentie gebruikelijk 
hieronder wordt verstaan, te weten alle van buiten komende oorzaken, 
voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan 
uitoefenen doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar 
verplichtingen na te komen. In ieder geval wordt hieronder ook verstaan 
ziekte of arbeidsongeschiktheid van (werknemers van) Opdrachtnemer en 
van de derden die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld ten behoeve 
van uitvoering van de opdracht. 
13.2 In een overmachtsituatie worden de verplichtingen van 
Opdrachtnemer opgeschort. 
13.3 Indien de periode van opschorting meer dan zes weken voortduurt, zijn 
beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij dan 
enige aanspraak tot schadevergoeding tegenover elkaar kunnen doen 
gelden, dit onverminderd de verplichting van Opdrachtgever het al door 
Opdrachtnemer uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden wel te betalen 
en de verplichting van Opdrachtnemer het al uitgevoerde deel van de 
werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever op te leveren. 
 

Artikel 14 Aansprakelijkheid 
14.1 Indien de overeenkomst is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, 
zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. 
14.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat belangen van anderen dan 
Opdrachtgever niet geschaad worden en niet van invloed zijn op de 
uitvoering van de opdracht. 
14.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zowel directe als 
indirecte, welke opdrachtgever lijdt of zal lijden bij of ten gevolge van het 
uitvoeren van de opdracht, behoudens in geval van opzet of grove schuld 
van Opdrachtnemer. 
 
 
 

14.4 Indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook aansprakelijk zou zijn 
voor enige door opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid in 
ieder geval beperkt tot de direct aantoonbare schade, niet zijnde 
reputatieschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door 
bedrijfsstagnatie, teleurgestelde verwachtingen en overige indirecte of 
gevolgschade, met een maximum gelijk aan het honorarium van 
Opdrachtnemer voor de desbetreffende opdracht. 
14.5 Voor zover sprake is van beloning op basis van een periodieke 
vergoeding zal de hoogte van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 
bepaald worden aan de hand van maximaal de over de laatste drie maanden 
aan Opdrachtnemer betaalde beloning. 
14.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de door haar eventueel 
ingezette derden voor aanspraken van derden vanwege rechten van 
(intellectuele) eigendom op door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
verstrekte materialen of gegevens en/of schade die veroorzaakt is als gevolg 
van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer, tenzij 
Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove 
schuld van Opdrachtnemer. 
 

Artikel 15 Elektronische communicatie 
10.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar 
communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet 
aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen 
ten gevolgen van het gebruik van elektronische middelen van communicatie 
waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering 
of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, 
onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door 
derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, 
ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van 
virussen en het niet of niet goed functioneren van het 
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie 
benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van 
opzet of grove schuld.  
10.2 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al het geen 
redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter 
voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s 
10.3 De data-uittreksel uit de computersystemen van verzender leveren 
dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden 
elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd 
door ontvanger.  
 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
15.1 Op deze voorwaarden en alle met Opdrachtnemer gesloten 
overeenkomsten is het Zweeds recht van toepassing, tenzij nadrukkelijk 
anders afgesproken. 
15.2 Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever rijzen, 
zullen in eerste instantie worden opgelost met behulp van Mediation 
conform het Reglement zoals dat luidt op de aanvangsdatum van die 
Mediation. 
15.3 Behoudens bewijs van het tegendeel, zijn terzake van met 
opdrachtgevers gesloten overeenkomsten de administratieve gegevens van 
Opdrachtnemer beslissend. 
15.4 Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene 
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige 
voorwaarden onverlet van toepassing. 


