
euroradar Algemene Voorwaarden voor dienstverlening en werkzaamheden 
 

 

Artikel 1 – Algemeen 
1.1: In deze algemene voorwaarden wordt euroradar aangeduid, als euroradar en/of haar 
dochter -vennootschappen en/of haar deelnemingen. Met “opdrachtgever” wordt in deze 
algemene voorwaarden bedoeld iedere (rechts)persoon, die met euroradar in onderhandeling 
treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door of aan euroradar te leveren 
diensten.    
1.2: Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van de voorwaarden van derden en de 
opdrachtgever van toepassing, op alle door euroradar gedane aanbiedingen, door haar gesloten 
overeenkomsten en voorts op alle overige transacties door euroradar verricht. 
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle transacties, die in de toekomst tussen partijen 
worden gesloten. 1.3: Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden euroradar slechts, 
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Een aldus overeengekomen afwijking op 
deze algemene voorwaarden geldt slechts voor de betreffende opdracht/project of 
overeenkomst, waarover deze afwijking is overeengekomen. 
 
Artikel 2 – Overeenkomst 
2.1 : Alle aanbiedingen van euroradar zijn in eerste instantie vrijblijvend. euroradar behoudt 
zich het recht voor om na een termijn van 30 dagen na dagtekening van de eerst volgende 
aanbieding deze te herzien. 
2.2 : Een overeenkomst komt tot stand indien een door euroradar uitgebrachte aanbieding door 
de opdrachtgever binnen 30 dagen schriftelijk geheel en zonder enig voorbehoud of wijziging 
wordt aanvaard. 
2.3 : Een door de opdrachtgever aan euroradar verstrekte afwijkende opdracht bindt euroradar 
pas, nadat deze afwijkende opdracht door euroradar aan de opdrachtgever schriftelijk is 
bevestigd. 
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen de opdrachtbevestiging van 
euroradar schriftelijk aan het verzendadres van euroradar kenbaar heeft gemaakt, wordt deze 
opdrachtbevestiging van euroradar geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. 
2.4 : Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, 
indien zij schriftelijk tussen euroradar en de opdrachtgever zijn overeengekomen. 
2.5 : euroradar is gerechtigd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan 
ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de opdrachtgever in rekening te 
brengen en indien nodig de termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht te verlengen. 
2.6 : Na gesloten overeenkomst zal opdrachtgever euroradar schriftelijk aangeven, wie haar in 
deze vertegenwoordigd. 
2.7 : euroradar verlangt na het gestelde onder 2.7 dat opdrachtgever na 5 werkdagen aan 
euroradar wie voor de betreffende overeenkomst de opdrachtgever vertegenwoordigd. 
2.8 : euroradar stelt, dat de opdrachtgever in deze de aangewezen partij is om de betreffende 
netbeheerders te informeren van de voorgenomen werkzaamheden. 
2.9 : euroradar gaat er vanuit, dat de opdrachtgever zorg draagt voor verslaggeving van 
besprekingen welke aan euroradar worden voorgelegd ter goedkeuring. 
2.10 : euroradar geeft aan dat zij met de opdrachtgever geen criteria heeft afgesproken ter 
controle van haar werkzaamheden tenzij anders is overeengekomen. 
 
Artikel 3 – Prijzen en tarieven 
3.1 : Alle aanbiedingen uitgebracht door euroradar en de daaruit voortvloeiende overeenkomst 
zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat in voor 
de juistheid, compleetheid, complexiteit, volledigheid en tijdige toelevering van deze gegevens. 
3.2 : De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. 
 
Artikel 4 – Betaling 
4.1 : De opdrachtgever dient het gehele door hem verschuldigde bedrag te betalen door middel 
van storting of overmaking op een door euroradar aangewezen bank- of girorekening binnen 
dertig (30) dagen na factuurdatum. 
4.2 : Het onder 4.1. gestelde is van toepassing, als niet anders is overeengekomen en bij staat 
van eindafrekening. 4.3: Indien de opdrachtgever enig door hem aan euroradar verschuldigd 
bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf de 
vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente plus 3% verschuldigd, te berekenen per 
(gedeelte van de) maand over het nog openstaande bedrag.  
4.4 : Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door euroradar 
worden gemaakt om de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever af te 
dwingen, komen ten laste van de opdrachtgever. 
De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks 
met een minimum van €500,-- , zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. 
Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een 
advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever daarvan op de 
hoogte is gesteld. 
4.5 : De opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in 
mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige 
tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op   euroradar, dan wel zijn 
betalingsverplichting op te schorten. 
 
Artikel 5 – Levertijd 
5.1 : Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de 
prestatie moet zijn verricht.  
5.2 : Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale 
termijnen. Overschrijding van   de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van 
enige schade, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van euroradar. 
5.3 : euroradar zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan nakomen binnen de overeengekomen 
levertijd, aan de opdrachtgever mededeling doen, één en ander zo mogelijk onder opgave van de 
te verwachten periode waarmee de levertijd zal worden overschreden. 
 
Artikel 6 Meerwerk-Minderwerk. 
6.1 : Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke 
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen 
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
6.2 : Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
consequenties zal hebben, zal euroradar de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 
6.3 : Zowel het noodzakelijke meerwerk, als het meerwerk op verzoek van de opdrachtgever, 
dient schriftelijk overeengekomen te worden. 
 
Artikel 7 – Ingeschakelde derden 
7.1 : Indien euroradar op verzoek van de opdrachtgever samenwerkt met één of meer anderen 
c.q. één of meer anderen inschakelt, zal euroradar voor het door deze derden verrichte deel van 
de opdracht niet aansprakelijk zijn. 
7.2 : euroradar is bevoegd werkzaamheden onder haar leiding door derden, anders dan onder 
7.1 omschreven, te doen uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan derden 
over te laten, zulks onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van 
de overeenkomst. 
 
Artikel 8 Intellectuele eigendoms- en auteursrechten 
8.1 : euroradar behoudt zich, tenzij anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor 
alle door haar aan tegenpartij verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, berekeningen en 
schetsen. 
8.2 : Alle intellectuele eigendoms- en auteursrechten op de door de wederpartij ingevolge de 
overeenkomst vervaardigde documenten berusten bij euroradar. De wederpartij verleent om niet 
het recht aan euroradar, met het recht dit recht vervolgens over te dragen aan de verkrijger(s), 
om zonder enige verdere vergoeding gebruik te maken van het ontwerp, dit te wijzigen of aan te 

passen, het gerealiseerde ontwerp aan te passen en/of te wijzigen. 
8.3 : Voor zover voor bedoelde overdracht enige nadere (rechts)handeling van de wederpartij 
nodig is, is de wederpartij gehouden op eerste verzoek mede te werken aan bedoelde overdracht. 
8.4 : euroradar heeft het uitsluitende recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en 
verveelvoudiging van de ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van 
het ontwerp, van maquettes en modellen van wederpartij alsmede van alle andere voorwerpen of 
informatiedragers, die van het ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld 
in de Auteurswet 1912 of in het Benelux-verdrag inzake de intellectueel eigendom (merken en 
tekeningen of modellen). 
 
Artikel 9– Veldwerkzaamheden; kabels en leidingen; verkeersmaatregelen 
9.1 : De opdrachtgever zorgt ervoor dat in het veld te verrichten werkzaamheden, 
onderzoekingen en inventarisaties   kunnen plaatsvinden, en dat voor het betreden van percelen 
indien nodig tijdig toestemming wordt verleend dan wel wordt verkregen. 
9.2 : Indien wegbeheerders aan de te nemen verkeersmaatregelen, waaronder mede verstaan 
omleidingsroutes, nadere of bijzondere eisen stellen, dan wel eventuele bestek wijzigingen 
hiertoe aanleiding geven, wordt dit als meerwerk in rekening gebracht. 
9.3 : Bij werkzaamheden voor grondradaronderzoek moeten percelen vlak en begaanbaar zijn. 
Bosschages en groenstroken worden niet in het onderzoek meegenomen. 
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid 
10.1 : euroradar is slechts aansprakelijk voor schade, welke een direct gevolg is van grove fouten 
en/of nalatigheid door euroradar of haar ondergeschikten, bij de uitvoering van het werk. 
Aansprakelijkheid voor fouten en/of nalatigheden, bij de uitvoering van het werk, door niet 
ondergeschikten van euroradar wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
Tot vergoeding van immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatie is euroradar niet gehouden. 
10.2 : euroradar is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever of 
derden die niet een direct gevolg is van grove fouten en/of nalatigheden door euroradar of haar 
ondergeschikten, bij de uitvoering van het werk, indien euroradar door derden tot vergoeding van 
dergelijke schade wordt aangesproken, dan verplicht opdrachtgever zich tot vergoeding van deze 
schade. 
10.3 : Voor gevolgen van gebreken van door euroradar verwerkte materialen- en/of 
bouwstoffen is euroradar niet aansprakelijk. Tot vergoeding van immateriële schade, bedrijf- en 
stagnatieschade is euroradar niet gehouden. 
10.4 : Het maximale schadebedrag tot vergoeding waarvan euroradar kan worden aangesproken, 
bedraagt niet meer dan 10% van het bedrag waarvoor het werk is of zou worden uitgevoerd. 
10.5 : Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is de aansprakelijkheid van euroradar 
beperkt tot het bedrag, dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. 
 
Artikel 11 – Termijn van uitvoering 
11.1: De termijn waarbinnen het werk dient te worden uitgevoerd, vangt eerst aan nadat 
euroradar alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen. Onder de 
noodzakelijke gegevens wordt onder meer verstaan: 
Het ontvangen van de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en toewijzingen 
met bijbehorende bescheiden. De plaats, waar het werk zal worden uitgevoerd, dient ter 
beoordeling van euroradar, zodanig te zijn, dat met de uitvoering van het werk kan worden 
begonnen.(zie hiervoor ook Art.9) 
 
Artikel 12 – Verzekering 
12.1 : De opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke CAR- of vergelijkbare verzekering, welke 
primaire dekking verschaft voor werken, af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. In de 
polis dienen partijen als derde ten opzichte van elkaar te zijn aangemerkt. 
12.2 : De opdrachtgever is verplicht euroradar als medeverzekerde en als zodanig met naam 
daarin genoemd, in de polis op te (laten) nemen, alsmede voor aanvang der werkzaamheden 
inzicht in de polis(voorwaarden) te verschaffen. Indien en voor zover de opdrachtgever enig aan 
de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die 
verzekering te vorderen en euroradar te vrijwaren voor verhaal aanspraken van de 
verzekeraar. Indien de werkzaamheden van euroradar betrekking hebben op de uitvoering van een 
object, is euroradar alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de gebruikelijke 
CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering. 
 
Artikel 13 – Rangorde 
13.1: Voor alle aanvragen van en alle opdrachten verstrekt door euroradar en op alle 
aanbiedingen die door de wederpartij aan euroradar worden gedaan, alsmede op elke 
overeenkomst waarbij een wederpartij prestaties levert aan euroradar geldt de navolgende 
volgorde van voorrang van documenten:  

 de aanbieding, opdracht en/of overeenkomst;  
 deze algemene voorwaarden;  
 de overige in deze algemene voorwaarden van toepassing verklaarde regelingen. 

 
Artikel 14 – Conversie 
14.1 : Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, 
blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling 
treden als dan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking 
zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling. 
 
Artikel 15 – Rechtskeuze en bevoegde rechter 
15.1 : Partijen verklaren uitdrukkelijk dat hun rechtsverhouding, voor zover bij de wet 
toegelaten, wordt beheerst door het Nederlandse recht. 
15.2 : Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden 
voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam. 

 
 
 

 
 
 


