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Algemene Voorwaarden 
 

RELIANT FIRE PROTECTION B.V. 
 

 

1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 
“Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door RELIANT FIRE 

PROTECTION diensten worden geleverd, adviezen worden gegeven en/of aan wie rechten 
worden overgedragen;  

 

“RELIANT FIRE PROTECTION B.V.”, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 70549494. 

 
 

2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, 
werkzaamheden en andere rechtsverhoudingen tussen RELIANT FIRE PROTECTION en 

Opdrachtgever.  
 

2.2. RELIANT FIRE PROTECTION heeft het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen. De 
aangepaste Algemene Voorwaarden worden zoveel mogelijk 1 maand voor de inwerkingtreding 

meegedeeld. Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden tijdens de uitvoering van een overeen-

komst wordt Opdrachtgever geacht met de wijzigingen akkoord te gaan, tenzij hij hiertegen 
bezwaar heeft aangetekend binnen 14 dagen nadat de wijzigingen schriftelijk te zijner kennis 

zijn gebracht. 
 

2.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook tegenover Opdrachtgever voor eventuele derden die 

RELIANT FIRE PROTECTION inschakelt voor de uitvoering van opdrachten/werkzaamheden. 
Eventuele inkoop of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van 

toepassing, tenzij en voor zover deze door RELIANT FIRE PROTECTION uitdrukkelijk schriftelijk 
zijn aanvaard. 

 

2.4. Afwijking door één der partijen van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is 
slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Bij strijd tussen een 

bepaling uit een tussen RELIANT FIRE PROTECTION en Opdrachtgever gesloten overeenkomst 
met het gestelde in deze Algemene Voorwaarden prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.  

 
 

3. Algemeen 

3.1. De rechten en verplichtingen uit een overeenkomst kunnen door Opdrachtgever niet worden 
overgedragen, behalve met schriftelijke toestemming van RELIANT FIRE PROTECTION.  

 
3.2. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te 

achten informatie die zij van de andere partij hebben verkregen, of die in het ter beschikking 

gestelde of geleverde zijn begrepen en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen 
voorzorgsmaatregelen treffen, ondermeer door hun personeel en door hen ingeschakelde 

derden tot geheimhouding te verplichten. 
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3.3. Partijen zullen nimmer pogingen doen om elkaars personeel over te nemen en zullen geen 
personeel van de andere partij in dienst nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de andere partij. Partijen zullen zich onthouden van handelingen die schadelijk kunnen zijn 
voor goede naam van de andere partij.  

 

3.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juist gebruik en/of juiste toepassing van alle 
documentatie, informatie en andere zaken van RELIANT FIRE PROTECTION die Opdrachtgever 

in het kader van een met RELIANT FIRE PROTECTION gesloten overeenkomst onder zich heeft, 
alsmede voor het, waar nodig, beveiligen ervan.  

 
 

4. Offerte, overeenkomst 

4.1. Alle door RELIANT FIRE PROTECTION gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes hebben, 
tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van vier weken. 

 
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omschrijving van de aan RELIANT FIRE PROTECTION 

opgedragen dienstverlening of onderzoeken, c.q. gevraagde adviezen. Daarop wordt de offerte 

gebaseerd. 
 

4.3. Een overeenkomst tussen RELIANT FIRE PROTECTION en Opdrachtgever komt tot stand op het 
moment dat de door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst door RELIANT FIRE 

PROTECTION is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk met de uitvoering van de 
overeenkomst beginnen. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt 

voor Opdrachtgever als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst wordt 

aangegaan voor de duur zoals aangegeven in de overeenkomst. De mogelijkheden van 
opzegging c.q. beëindiging van overeenkomsten zijn beschreven in artikel 12.  

 
 

5. Tarieven, door te berekenen kosten 

5.1. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de betreffende overeenkomst 
geldende omstandigheden. In geval van onvoorziene veranderingen in het heersende systeem 

van indirecte belastingen, in de kosten van lonen, of in de verhouding tussen de van toepassing 
zijnde wisselkoersen, voor de datum van levering of, bij duurovereenkomsten, gedurende de 

uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, heeft RELIANT FIRE PROTECTION het 

recht om de overeengekomen prijs zodanig aan te passen dat het ontstane nadeel geheel of 
gedeeltelijk wordt weggenomen. 

 
5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door RELIANT FIRE PROTECTION opgegeven 

prijzen berekend exclusief reis- en verblijfkosten. 
 

5.3. De volgende posten vallen buiten alle prijsopgaven gedaan door RELIANT FIRE PROTECTION, 

met uitzondering van die gevallen waarin uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt: 
- het ter beschikking stellen van één of meer originele exemplaren van tekeningen en/of 

andere documentatie. Alle documentatie wordt digitaal aangeleverd conform het “paperless 
office” principe;  

- verstrekken van kopieën van tekeningen en/of berekeningspapieren; 

- bijwonen van voortgangs- en coördinatievergaderingen;  
- uit te besteden (data-) typewerk en drukwerk; 

- reistijden en -kosten van medewerkers van RELIANT FIRE PROTECTION in verband met de 
opdracht of voor advisering anderszins op verzoek van Opdrachtgever; 

- vergaderingen en/of onderzoek ten kantore van Opdrachtgever;  
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- werkzaamheden gedaan op een andere locatie dan het eigen kantoor van RELIANT FIRE 
PROTECTION; 

- werkzaamheden verricht buiten normale kantooruren, op verzoek van Opdrachtgever; 
- tot het moment van vertraging gemaakte kosten in het geval dat voor RELIANT FIRE 

PROTECTION in de voortgang van haar werkzaamheden ten behoeve van een 

overeengekomen opdrachtuitvoering, een noodgedwongen vertraging van ten minste 10 
werkdagen ontstaat, als gevolg van het niet tijdig aanleveren door Opdrachtgever van de 

voor die voortgang benodigde juiste en/of voldoende informatie.  
 

5.4. Alle prijzen en bedragen luiden in Euro’s tenzij een andere valuta uitdrukkelijk door RELIANT 
FIRE PROTECTION wordt vermeld en zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen 

van overheidswege. 

 
5.5. Urenregistratie: ter verantwoording van de gewerkte uren, dagen en weken, zullen RELIANT 

FIRE PROTECTION medewerkers tijdkaarten bijhouden, die na afloop van iedere week mede 
ondertekend zullen worden door een geautoriseerde functionaris aangewezen door 

Opdrachtgever.  

 
5.6. Werkweek en -uren: de werkweek voor RELIANT FIRE PROTECTION medewerkers werkzaam in 

kantoren en/of werkplaatsen van Opdrachtgever loopt van maandag t/m vrijdag en bestaat uit 
40 uren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

 
5.7. Overuren zijn meer uren en/of werkzaamheden op andere dagen dan vermeld in artikel 5.6, 

uitgevoerd op verzoek van Opdrachtgever. Overuren zullen door Opdrachtgever vergoed worden 

tegen tarieven overeen te komen in de overeenkomst dan wel, als dit niet overeengekomen is, 
tegen de gebruikelijke tarieven van RELIANT FIRE PROTECTION voor overuren.  

 
5.8. RELIANT FIRE PROTECTION zal jaarlijks per 1 januari haar tarieven, inclusief de in 

overeenkomsten c.q. werkopdrachten genoemde tarieven aanpassen conform op de “afgeleide 

consumentenprijs index” voor dat jaar. RELIANT FIRE PROTECTION zal Opdrachtgever zoveel 
mogelijk vooraf informeren over de exacte tariefaanpassing voor het betreffende jaar.  

 
 

6. Facturering, betaling 

6.1. Tenzij anders is overeengekomen vindt facturatie van de verleende diensten periodiek plaats op 
basis van tussentijdse (na)calculatie. 

 
6.2. De facturen van RELIANT FIRE PROTECTION zullen door Opdrachtgever worden betaald 

conform de op de factuur of in de overeenkomst vermelde betalingscondities. Indien geen 
betalingscondities zijn vermeld, zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. 

Betaling door Opdrachtgever zal, tenzij anders is overeengekomen, plaatsvinden zonder aftrek, 

compensatie of opschorting. Kosten van betaling komen voor geheel rekening van 
Opdrachtgever. 

 
6.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van 

rechtswege in verzuim te zijn en heeft RELIANT FIRE PROTECTION zonder nadere ingebre-

kestelling het recht Opdrachtgever voor het gehele bedrag de wettelijke rente vanaf de 
vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de aan RELIANT FIRE PROTECTION verder 

toekomende rechten.  
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6.4. Alle voor RELIANT FIRE PROTECTION uit een relatie met Opdrachtgever voortvloeiende incasso-
kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De 

buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de Wet en het Besluit Normering 
Buitengerechtelijke Incassokosten. 

 

 
7. Uitvoering overeenkomst, wijziging opdracht, meerwerk 

 
7.1. Opdrachtgever dient de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of 

inlichtingen en (voor zover van toepassing) werk- of installatieruimte, steeds tijdig en naar 
behoren aan RELIANT FIRE PROTECTION ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor 

de juistheid en volledigheid van de aan RELIANT FIRE PROTECTION ter beschikking gestelde 

informatie en documentatie, ook als deze afkomstig zijn van derden. Opdrachtgever is verplicht 
RELIANT FIRE PROTECTION direct te informeren over (gewijzigde) feiten en omstandigheden 

die voor de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn. 
 

7.2. Alle door RELIANT FIRE PROTECTION genoemde termijnen voor levering zijn naar beste eer en 

geweten vastgesteld op basis van de informatie aangeleverd door de klant. Mocht de 
aangeleverde informatie niet correct zijn, of wijzigen, dan kan dit invloed hebben op de 

leveringsdatum. RELIANT FIRE PROTECTION zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de 
hoogte stellen van de wijzigingen en de eventuele overschrijding van de termijnen.  

 
7.3. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk ten kantore van 

Opdrachtgever uitgevoerd zullen worden, dan zal Opdrachtgever aan de medewerkers van 

RELIANT FIRE PROTECTION voldoende ruimte en andere middelen verschaffen om ongestoord 
te kunnen werken. 

 
7.4. Opdrachtgever zal aan de medewerkers van RELIANT FIRE PROTECTION noodzakelijk geachte 

werkkleding en veiligheidsmaterialen ter beschikking stellen of op basis van declaratie 

vergoeden, alsmede de kosten voor noodzakelijk geachte (bekwaamheids-)cursussen en testen 
betalen. 

 
7.5. Reclames omtrent direct waarneembare gebreken in de verrichte diensten en/of (daarbij) 

geleverde documenten, dienen binnen tien dagen na het verrichten van betreffende diensten 

door RELIANT FIRE PROTECTION te zijn ontvangen. Voor overige gebreken geldt een 
reclametermijn van tien dagen na ontdekking. Na verloop van deze termijnen kan 

Opdrachtgever RELIANT FIRE PROTECTION niet meer aansprakelijk stellen voor dergelijke 
gebreken. 

 
7.6. RELIANT FIRE PROTECTION zal slechts verplicht zijn een mondeling en/of telefonisch tot stand 

gekomen overeenkomst of wijziging daarvan, uit te voeren indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 

door RELIANT FIRE PROTECTION is bevestigd. Wijzigingen worden bevestigd door middel van 
een “scope change”. De inhoud van de (gewijzigde) overeenkomst zal worden bepaald door de 

tekst van de schriftelijke bevestiging. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de 
(gewijzigde) overeenkomst c.q. “scope change”. 

 

7.7. Indien de overeengekomen dienstverlening op verzoek van of door bij Opdrachtgever gelegen 
oorzaken tussentijds wezenlijk wijzigt of zal wijzigen, zal Opdrachtgever RELIANT FIRE 

PROTECTION hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. RELIANT FIRE PROTECTION zal 
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de gevolgen van de wijziging en de (extra) 

kosten die hier voor Opdrachtgever uit voortvloeien. 
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7.8. Voor overeenkomsten die zijn aangegaan voor een bepaalde tijd of tegen een vaste prijs geldt 

dat in geval van overschrijding hiervan het meerdere tegen de gebruikelijke tarieven van 
RELIANT FIRE PROTECTION in rekening wordt gebracht indien het meerwerk op verzoek van 

Opdrachtgever betreft. 

 
 

8. Vertegenwoordiging 
Als de regie van een opdracht door RELIANT FIRE PROTECTION wordt verzorgd, 

vertegenwoordigt RELIANT FIRE PROTECTION Opdrachtgever zolang en voor zover 
Opdrachtgever niet schriftelijk aan RELIANT FIRE PROTECTION van het tegendeel doet blijken. 

De in het kader van de regie van door RELIANT FIRE PROTECTION aan derden verstrekte 

opdrachten, worden voor rekening en risico van Opdrachtgever aan derden verstrekt. 
Opdrachtgever staat in voor betaling van de facturen aan derden. 

 
 

9. Hydraulische berekeningen 

Hydraulische berekeningen worden gemaakt met behulp van het KY Pipe: Go Flow - PIPE2016 
software pakket of gelijkwaardige software. Van deze berekeningen worden slechts digitale 

afdrukken in PDF formaat verstrekt. Originele datasets, berekeningen en het basis 
softwarepakket blijven onverkort eigendom van RELIANT FIRE PROTECTION. Kopieën van 

software files worden nimmer ter beschikking gesteld. 
 

 

10. Ter beschikking stellen van tekeningen, berekeningen en documenten 
Alle tekeningen, berekeningen en documenten geproduceerd door RELIANT FIRE PROTECTION 

worden aan Opdrachtgever - voor zover noodzakelijk of overeengekomen - ter beschikking 
gesteld om te controleren en door te sturen naar de geëigende derde partijen en autoriteiten 

voor goedkeuring. 

Opdrachtgever zal deze tekeningen, berekeningen en documenten slechts gebruiken voor het 
doel waarvoor zij zijn verstrekt. 

 
 

11. Intellectuele eigendomsrechten 

11.1. Alle rechten - waaronder begrepen eigendomsrecht, auteursrecht, octrooi, merkrecht en alle 
overige rechten van intellectuele of industriële eigendommen - met betrekking tot hetgeen 

(mede) door de overeengekomen dienstverlening tot stand is gebracht, waaronder doch niet 
beperkt tot tekeningen, berekeningen, datasets, berusten bij RELIANT FIRE PROTECTION.  

11.2. Alle documenten, specificaties, standaards, tekeningen en dergelijke verstrekt door 
Opdrachtgever aan RELIANT FIRE PROTECTION zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever en 

zullen niet gekopieerd worden, anders dan benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden 

waarvoor zij zijn gemaakt. 
   

 
12. Overmacht, wanprestatie en beëindiging 

12.1. Onder overmacht (niet toerekenbare tekortkoming conform artikel 6:75 BW) worden tevens 

stakingen begrepen, voor zover deze niet tegen het beleid van de onderneming van RELIANT 
FIRE PROTECTION zijn gericht, alsmede overmacht en/of wanprestatie van toeleveranciers van 

RELIANT FIRE PROTECTION en verhindering van (tijdige) nakoming als gevolg van 
overheidsmaatregelen. 
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12.2. Voor wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) is RELIANT FIRE PROTECTION slechts 
aansprakelijk na deugdelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever en het vervolgens nog steeds 

niet nakomen door RELIANT FIRE PROTECTION. Met betrekking tot en in het kader van een 
tussen partijen gesloten (duur-)overeenkomst en reeds correct geleverde prestatie, heeft 

ontbinding geen effect, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds geleverde niet 

doeltreffend kan worden benut tengevolge van het niet (juist) leveren van de resterende 
prestatie. Het bepaalde in artikel 14 (aansprakelijkheid) is van toepassing.  

 
12.3. Overeenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege na het verstrijken van de termijn.  

 
12.4. Zowel Opdrachtgever als RELIANT FIRE PROTECTION hebben het recht een overeenkomst voor 

bepaalde dan wel onbepaalde tijd (tussentijds) schriftelijk op te zeggen met in acht neming van 

een opzegtermijn van 1 (een) maand.  
 

12.5. In geval van (tussentijdse) beëindiging of ontbinding blijven betalingsverplichtingen van 
Opdrachtgever welke vallen voor het tijdstip van de beëindiging c.q. ontbinding, in stand. 

Als de overeenkomst door Opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die RELIANT FIRE 

PROTECTION in redelijkheid niet kan worden aangerekend, dan heeft RELIANT FIRE 
PROTECTION vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, recht op financiële 

compensatie.  
 

12.6. Indien één der partijen surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, 
danwel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, 

danwel, indien deze partij rechtspersoonlijkheid bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, 

heeft de wederpartij het recht om zonder nadere ingebrekestelling alle tussen partijen gesloten 
overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring en/of om geleverde 

doch onbetaald gebleven documenten terug te vorderen, onverminderd andere aan de 
wederpartij wettelijk toekomende middelen. 

 

12.7. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens RELIANT FIRE PROTECTION niet nakomt na 
hiertoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan de uitvoering van de overeenkomst 

door RELIANT FIRE PROTECTION worden opgeschort. Als Opdrachtgever (alsnog) aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, zal RELIANT FIRE PROTECTION zo spoedig mogelijk laten weten 

wanneer de uitvoering kan worden hervat. Als Opdrachtgever niet (alsnog) aan zijn 

verplichtingen voldoet na ingebrekestelling, heeft RELIANT FIRE PROTECTION het recht de 
overeenkomst te ontbinden. 

 
 

13. Garantie 
13.1. RELIANT FIRE PROTECTION staat ervoor in dat het geleverde voldoet aan de eisen van deugde-

lijkheid en goed vakmanschap. RELIANT FIRE PROTECTION staat er niet voor in dat met het 

geleverde ook het door Opdrachtgever beoogde resultaat bereikt kan worden voor zover dit 
verder gaat dan de bij overeenkomst schriftelijk vastgelegde gegarandeerde eigenschappen. 

 
13.2. RELIANT FIRE PROTECTION garandeert dat de geleverde diensten zullen voldoen aan de 

specificaties die bij overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd. Deze garantie geldt, tenzij bij 

overeenkomst anders is bepaald, gedurende drie maanden en vangt aan op het moment van 
aflevering van de documenten c.q. bij afronding van de opdracht uit de overeenkomst. 

 
13.3. De garantie omvat gratis herstel van fouten in geleverde ontwerpen of tekeningen die een 

normaal gebruik verhinderen. De garantie houdt niet in dat het geleverde zonder gebreken zal 
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zijn, maar dat RELIANT FIRE PROTECTION zich naar beste weten en kunnen zal inspannen om 
gedurende de garantieperiode geconstateerde, wezenlijke gebreken zo spoedig mogelijk te 

verhelpen.  
 

13.4. De gegeven garanties vervallen indien er sprake is van het maken van wijzigingen aan het 

geleverde door anderen dan RELIANT FIRE PROTECTION, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van RELIANT FIRE PROTECTION. Aanpassing aan gewijzigde omstandigheden valt 

niet onder garantie. 
 

13.5. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, komen ook tijdens de garantieperiode reis- en 
verblijfkosten en soortgelijke bijkomende kosten voor rekening van Opdrachtgever. 

 

 
14. Aansprakelijkheid 

14.1. De aansprakelijkheid van RELIANT FIRE PROTECTION is beperkt tot die gevallen waarin dit in 
deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk wordt vermeld.  

 

14.2. RELIANT FIRE PROTECTION is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een 
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst voor zover deze tekortkoming het gevolg is 

van een gebrek in zorgvuldigheid die in redelijkheid van RELIANT FIRE PROTECTION mocht 
worden verwacht dan wel in geval van opzet of grove schuld.  

 
14.3. Waar fouten en/of nalatigheden worden geconstateerd die te wijten zijn aan RELIANT FIRE 

PROTECTION, zullen, als RELIANT FIRE PROTECTION de fouten erkent, deze worden gecorri-

geerd. De maximale aansprakelijkheid van RELIANT FIRE PROTECTION is beperkt tot het 
veranderen en opnieuw ter beschikking stellen van tekeningen, berekeningen en documentatie.  

Indien dit naar mening van RELIANT FIRE PROTECTION-IPFS niet mogelijk is, zal RELIANT FIRE 
PROTECTION de schade vergoeden waarbij de maximale aansprakelijkheid van RELIANT FIRE 

PROTECTION is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke 

aansprakelijkheidsverzekering van RELIANT FIRE PROTECTION wordt uitbetaald. 
 

14.4. Met betrekking tot schade aan personen (dodelijk ongeval of letsel) of zaken is RELIANT FIRE 
PROTECTION aansprakelijk indien en voor zover een dergelijke schade wordt gedekt door een 

door RELIANT FIRE PROTECTION terzake gesloten Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering, met 

een maximum van €1.000.000,- per casus. 
 

14.5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke 
aansprakelijkheidsverzekeringen van RELIANT FIRE PROTECTION plaatsvindt, is de 

aansprakelijkheid van RELIANT FIRE PROTECTION beperkt tot 50% van de tot het moment van 
aansprakelijkstelling door RELIANT FIRE PROTECTION aan Opdrachtgever gedeclareerde 

bedragen (exclusief B.T.W.) waarop de aansprakelijkstelling ziet, met een maximum van € 

5.000,-. 
 

14.6. De aansprakelijkheid van RELIANT FIRE PROTECTION is uitgesloten ten aanzien van: 

− juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voor een 
overeenkomst tot stand komt; 

− schade wegens overschrijding van overeengekomen termijnen; 

− schade die (mede) het gevolg is van het tekort schieten van Opdrachtgever, waaronder 

begrepen het verstrekken van gebrekkige of onvolledige informatie, danwel het niet tijdig 

verstrekken van informatie; 

− aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden;  
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− bedrijfsschade en andere indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder in ieder geval 

begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen, schade door 
bedrijfsstagnatie, verlies van gegevens, of enig andere vorm van gevolgschade. 

 
14.7. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van RELIANT FIRE PROTECTION dienen 

zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de overeenkomst worden 

ingediend. 
 

14.8. De uitvoering van de overeenkomst c.q. werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van 
Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden geen rechten 

ontlenen. Opdrachtgever zal RELIANT FIRE PROTECTION vrijwaren voor aanspraken van derden 
ter zake van tussen RELIANT FIRE PROTECTION en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.  

 

14.9. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen worden mede 
bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de overeenkomst c.q. 

werkzaamheden worden ingeschakeld. 
 

 

15. Toepasselijk recht en geschillen 
15.1. Alle overeenkomsten tussen RELIANT FIRE PROTECTION en Opdrachtgever worden beheerst 

door het Nederlandse recht. 
 

15.2. RELIANT FIRE PROTECTION en Opdrachtgever zullen hun geschillen, al dan niet voortvloeiend 
uit een overeenkomst, bij voorkeur minnelijk oplossen.  

 Als een geschil niet binnen een redelijke termijn minnelijk kan worden opgelost, wordt het 

geschil uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, ook 
indien Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. RELIANT FIRE PROTECTION heeft echter 

het recht een geschil met Opdrachtgever, indien deze buiten Nederland is gevestigd, te doen 
beslechten door de bevoegde rechter in dat land, voor zover niet in strijd met wettelijke 

voorschriften en/of toepasselijke internationale verdragen. 

 
15.3. Geschillen omtrent het toepasselijk recht ingeval de rechtsstelsels van meerdere landen van 

toepassing blijken te zijn, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan het arrondissement 
Den Haag. 

 


