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Aanvullende voorwaarden bij projecten op locatie 

Artikel 1 - Algemeen 

1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en 

verbintenissen hoe ook genaamd, van DENTA Engineering, hierna te noemen: DENTA, - met derden - 

hierna te noemen: de opdrachtgever alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan 

uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de directie van DENTA  ondertekende akte, in 

welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend 

gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen. 

2. Afspraken of overeenkomsten met derden of leden van het personeel van DENTA, binden DENTA niet, 

voor zover deze niet schriftelijk door de directie van DENTA zijn bevestigd. Als leden van het personeel 

zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers die geen deel van de directie van 

DENTA uit maken. 

3. Indien een medewerk(st)er van DENTA, in opdracht van de opdrachtgever, voor een project een locatie 

gaat bezoeken, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een ongevallen- en aansprakelijkheids-

verzekering voor de desbetreffende persoon. 

Artikel 2 - Medewerking door opdrachtgever 

1. Opdrachtgever verbindt zich om DENTA de volle gelegenheid te geven tot het regelmatig voortzetten en 

voltooien van het opgedragen werk. 

2. Opdrachtgever verbindt zich alle gegevens te verstrekken die DENTA nodig oordeelt ter uitvoering van 

het werk. 

3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, materialen en 

werkruimte door de opdrachtgever  niet of niet juist of niet tijdig aan DENTA ter beschikking worden 

gesteld of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting 

van de uitvoering of ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven, zulks ter keuze van DENTA, en 

kunnen de gemaakte kosten door DENTA in rekening worden gebracht. 

4. Indien opdrachtgever kantoorruimte en ander faciliteiten aan DENTA ter beschikking stelt geschiedt dit 

om niet. 

Artikel 3 - Prijzen 

1. Alle door DENTA vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de datum van aanbieding 

geldende lonen, salarissen, overheidslasten, sociale premies, materiaalprijzen en dergelijke. Tussentijdse 

herziening van prijzen bij verandering van enige prijsbepalende factor is dienovereenkomstig mogelijk. 

2. Indien en voor zover de diensten verleend dienen te worden buiten de normale kantooruren wordt voor 

deze uren een vergoeding berekend. 

• Een toeslag van 25% op het normale bruto uurtarief voor de eerste twee uren, direct voorafgaande 

of aansluitend op de normale werktijd 

• Een toeslag van 50% voor de daarop volgende uren 

• Indien er wordt gewerkt op een zaterdag, geen feestdag zijnde een toeslag van 50% 

• Zondagen en dagen een feestdag zijnde, een toeslag van 100%   

Artikel 4 - Betaling 

1. De facturatie voor de diensten geschiedt wekelijks op basis van nacalculatie. 

2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door DENTA aangegeven 

bankrekening. 

3. De betaling van het factuurbedrag dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden. 

Klachten geven de opdrachtgever niet het recht betaling te weigeren of uit te stellen. 

4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 

verschuldigde rente en kosten, en vervolgens  van de opeisbare facturen die het langst openstaan. 
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5. DENTA behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het 

oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden. 

6. DENTA is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, alle haar opgedragen of met 

haar overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de 

opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld. 

7. Reclames tegen facturen dienen binnen acht dagen schriftelijk bij DENTA te worden ingediend. 

8. Reclames geven op zichzelf de opdrachtgever nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk 

op te schorten. 

9. Ingeval van liquidatie/faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de 

verplichtingen van opdrachtgever direct opeisbaar zijn. 

Artikel 5 - Verbod tot in dienstneming personeel 

1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen zes maanden na schriftelijke 

aanbieding van kandidaten niet toegestaan met kandidaten van DENTA rechtstreeks voor zich, middels 

en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudend vooraf 

schriftelijke toestemming van DENTA. 

2. Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen verboden om, anders dan met 

schriftelijke toestemming van DENTA, gedurende de looptijd van een met DENTA gesloten overeenkomst 

alsmede gedurende een jaar na beëindiging van die overeenkomst door DENTA ter beschikking gestelde 

personen te werven of in dienst te nemen, of deze op andere wijze, al of niet rechtstreeks en al of niet 

tegen betaling werkzaamheden voor of in opdracht van opdrachtgever te laten verrichten anders dan 

binnen het kader van het met DENTA overeengekomene.  

3. Bij overtreding van het gestelde in lid 1 en/of 2 van dit artikel, is de overtredende partij aan DENTA een 

direct opeisbare en niet voor verrekening of rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte 

zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat c.q. medewerker van DENTA met een minimum 

van € 10.000,- zulks onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot volledige vergoeding van 

alle door DENTA geleden schade. 

Artikel 6 - Tekortkoming, ontbinding door DENTA 

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht kan DENTA niet worden toegerekend, indien zij niet te 

wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer 

geldende opvatting voor haar rekening komt. 

2. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de opdracht, ten gevolge van een niet-toerekenbare 

tekortkoming, waaronder mede begrepen verhindering van de werknemer tot uitvoering van de 

werkzaamheden om welke reden dan ook, heeft DENTA het recht om zonder ingebrekestelling en zonder 

rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie 

gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 

3. Naast de in het vorige lid genoemde mogelijkheden tot opschorten en (gedeeltelijk) ontbinden komt 

DENTA dit recht ook toe in het geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke 

stillegging, liquidatie of overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, 

waaronder mede begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in geval 

van goederen van de opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen. 

4. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig één of meer verplichtingen (waaronder mede 

begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht), 

nakomt, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever zijn contractuele 

verplichtingen jegens DENTA nakomt, heeft DENTA het recht naar haar keuze om zonder 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 12 

maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige 

schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 

Tevens is DENTA daarbij bevoegd alle andere met de opdrachtgever lopende overeenkomst voorzover 

nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden hetzij op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden. 
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5. Ingeval van opschorting of gehele/gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door DENTA krachtens 

de leden 2, 3 en 4 van dit artikel geldt het navolgende.  

• Tijdens de opschorting is DENTA bevoegd en –aan het einde daarvan verplicht- te kiezen voor 

uitvoering van de overeenkomst, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 

• Ontbinding of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een daartoe strekkende schriftelijke 

verklaring. 

• De opdrachtgever heeft niet het recht om met terugwerkende kracht ontbinding van de opdracht 

te vorderen. 

• Alle door DENTA gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor 

rekening van de opdrachtgever.  

Artikel 7 - Ontbinding door de opdrachtgever 

1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit 

schriftelijk te geschieden. 

2. Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding op een tijdstip voorafgaande aan de start van de werkzaamheden 

is DENTA gerechtigd alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen. 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid 

1. DENTA is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade die 

verband houdt met een tekortkoming door DENTA dan wel door haar ingeschakelde personen in de 

uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

2. Indien DENTA uit hoofde van het vorige lid aansprakelijk kan worden gehouden is deze aansprakelijkheid 

van DENTA beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering van 

DENTA voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de 

verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van DENTA beperkt tot een 

maximum van € 5000,--. 

3. Indien de opdrachtgever zijn schadevordering heeft gecedeerd aan een verzekeringsmaatschappij, dan 

blijft de opdrachtgever niettemin verplicht de BTW aan DENTA te voldoen, over het door de 

verzekeringsmaatschappij aan DENTA verschuldigde bedrag. 

4. Opdrachtgever vrijwaart DENTA voor alle schades en rechtsvorderingen van derden. 

Artikel 9 - Toepasselijk recht, Geschillen 

1. Op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, hoe ook genaamde, van DENTA is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van door DENTA gedane aanbiedingen, door 

DENTA geaccepteerde opdrachten of met DENTA gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden 

berecht door de rechter die volgens der absolute competentie bevoegd is ter vestigingsplaats van 

DENTA. 

Artikel 10 - Slotbepalingen 

1. DENTA is bevoegd tot wijzigen van deze aanvullende voorwaarden. De wijzigingen treden direct in 

werking. 


