
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN WSP NEDERLAND B.V. 

ARTIKEL 1  DEFINITIES 

In  deze  algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de 
volgende betekenis: 

a) WSP: WSP Nederland B.V., gevestigd te Breda en ingeschreven in het 
Handelregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
20045963. 

b) Opdrachtgever: Ieder (rechts)persoon die met WSP in onderhandeling 
treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door WSP te 
leveren diensten. 

c) Overeenkomst: Ondertekend document waarin tussen WSP en    
Opdrachtgever de overeengekomen diensten zijn beschreven en 
vastgelegd. 

d) Diensten: De in het kader van de Overeenkomst door WSP te 
verrichten werkzaamheden, hierna ook wel Opdracht genoemd en 
zoals omschreven in de Overeenkomst. 

e) DNR 2011: De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding 
opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011. 

f) DNR 2011: wordt geacht onverkort deel uit te maken van de algemene 
voorwaarden. De toepasselijkheid wordt/is in de Overeenkomst 
vastgelegd. 

g) Derde(n): Iedere (rechts)persoon die in opdracht van en namens   
Opdrachtgever handelt en/of adviseert en/of opdrachten geeft. 

h) Voorwaarden: De in dit document vastgelegde algemene voorwaarden   
opgesteld door WSP. 

i) Aanbieding(en): Een aanbod in de zin van artikel 6:217 van het 
Burgerlijk Wetboek, hier ook wel offerte genaamd. 

j) Werkdag: Kalenderdagen, met uitzondering van weekenden en     
algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene 
Termijnwet. 

ARTIKEL 2  OVEREENKOMST TOEPASSELIJKHEID 
AANBIEDINGEN 

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van WSP 
en op alle door haar af te sluiten Overeenkomsten, de daaruit 
voortvloeiende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden, 
zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de 
Opdrachtgever. 

2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt Opdrachtgever 
deze Voorwaarden. 

3. Mocht de opdracht namens Opdrachtgever worden verstrekt door 
een Derde, dan staat die Derde er voor in dat Opdrachtgever tijdig van 
deze Voorwaarden kennis heeft genomen en deze heeft aanvaard, bij 
gebreke waarvan de Derde aan deze Voorwaarden is gebonden, als 
ware hij zelf Opdrachtgever. Alsdan zijn beiden, zowel Opdrachtgever 
als Derde, jegens WSP hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
verplichtingen die uit de opdracht voortvloeien. 

4. Aanbiedingen op basis van de op de datum van de Aanbieding 
geldende tarieven zijn geldig tot drie (3) maanden na dato. 
Meerkosten die voortvloeien uit optredende tariefstijgingen zijn na 
het verstrijken van deze termijn voor rekening van Opdrachtgever. 

5. Op al onze Overeenkomsten zijn tevens de voorwaarden als vermeld 
in DNR 2011, van toepassing. 

6. Ingeval er sprake is van verwijzing naar een geldende en geldige 
raamovereenkomst, dient deze als zodanig in de Overeenkomst 
kenbaar te worden gemaakt. WSP is en kan niet worden verplicht 
Opdrachtgever een Aanbieding te doen vallende onder de werking 
van de raamovereenkomst. 

7. Opdrachtgever wordt geacht DNR 2011, met bijlagen te kennen. De 
betreffende regeling is via deze link op te vragen.  

8. Afwijkingen op deze Voorwaarden binden WSP slechts indien dit 
schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen en deze 
afwijkingen in de Overeenkomst zijn vastgelegd. 

9. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd 
wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en 
toepasselijk. WSP zal met Opdrachtgever alsdan in overleg treden, 
teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige, 
respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen en hierbij 
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van die bepaling(en) in 
acht te nemen. 

ARTIKEL 3  OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

1. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de Aanbieding en/of 
in de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de 
werkzaamheden, benevens alle wijzigingen en/of aanvullingen die 
naderhand in overleg worden aangebracht en zoals aansluitend in de 
Overeenkomst is verwoord. 

2. Tenzij in de Aanbieding of opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders is 
vermeld en in de Overeenkomst is vastgelegd, worden bijkomende 
werkzaamheden separaat in rekening gebracht. Onder bijkomende 
werkzaamheden, doch hier niet limitatief bedoeld, is onder meer te 
verstaan: het verwijderen van het wegdek of verhardingen; het 
opzoeken en/of verwijderen van kabels, leidingen, obstakels en 
andere hindernissen; het verrichten van graaf- en sloopwerk; het 
afvoeren van verontreinigde grond; het verrichten van 
herstelwerkzaamheden aan terreinen, wegen, kabels, leidingen, 
bruggen, hekwerken, gebouwen en dergelijke. 

3. Alle elektrische energie benodigd voor meetopstellingen zal van en 
op kosten van Opdrachtgever worden betrokken. Opdrachtgever zal 
binnen een afstand van 25 meter vanaf de meetopstelling de 
benodigde aansluitingen voor elektriciteit aanbieden. 

ARTIKEL 4 PRIJZEN EN TARIEVEN 

1. De in de Aanbieding vermelde prijs is vast en uitgedrukt in Euro’s en 
wordt geacht op de kosten betrekking te hebben die nodig zijn om de 
Diensten te leveren.  

2. Schriftelijk kan overeengekomen worden dat bepaalde Diensten op 
basis van nacalculatie worden  uitgevoerd tegen vooraf 
overeengekomen eenheidsprijzen. 

3. Geldende en overeengekomen prijzen en tarieven worden in de 
Overeenkomst vastgelegd. 

ARTIKEL 5 INDEXATIE 

1. Hoe en op welke wijze prijzen en tarieven, zoals in de Overeenkomst 
vastgelegd, kunnen wijzigen door indexatie, wordt in de 
Overeenkomst, respectievelijk in de geldige en geldende 
raamovereenkomst, vastgelegd. 

2. Indien en voor zover over indexatie geen afspraken in de 
(raam)Overeenkomst zijn vastgelegd, dan zal ten aanzien van 
indexatie het in de navolgende leden van dit artikel van toepassing 
zijn. 

3. Indexatie van prijzen en tarieven zal geschieden op basis van de 
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De 
gegevens van 71 Architecten- en Ingenieursbureaus met als basisjaar 
2015 = 100 zijn leidend, hierna te noemen: bron 

4. Indien en voor zover de onder lid 2 genoemde bron voor de indexatie 
door het CBS wordt aangepast, zal de door het CBS aangegeven 
opvolgende, dan wel de door het CBS benoemde naastgelegen bron 
worden gehanteerd. 

5. Prijzen en tarieven zullen na toepassing indexatie niet lager komen te 
liggen dan zoals deze in de (raam)Overeenkomst zijn vastgelegd.   

6. Het tijdstip van jaarlijkse indexatie is bepaald op 1 januari. 

7. Van de wijzigingen in prijzen en tarieven zal WSP schriftelijk bericht 
aan Opdrachtgever doen toekomen. 

https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Netherlands/onze-voorwaarden/Rechtsverhouding-opdrachtgever--architect-ingenieur-en-adviseur-DNR-2011.pdf
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8. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan door WSP indexatie 
met terugwerkende kracht over verstreken perioden vallende binnen 
de werking van de Overeenkomst worden toegepast.  

ARTIKEL 6 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

1. In geval van pandemie, oorlog, onlusten, oproer, overstromingen, 
aardbeving en andere rampen, alsmede in het geval van gebrek aan 
hulp- en brandstoffen, stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoringen, 
overheidsingrijpen, verkeersstoornissen, abnormale 
weersomstandigheden, explosieve, archeologische vondsten, 
leidingen en dergelijke - onverschillig of één en ander plaatsvindt bij 
WSP, dan wel bij de aan WSP toeleverende bedrijven of 
transportondernemingen – heeft WSP het recht zonder rechterlijke 
tussenkomst de uitvoering der Overeenkomst op te schorten of de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, 
zonder dat WSP tot enige vergoeding van schaden, door 
Opdrachtgever of Derde(n) geleden, gehouden zijn. 

2. De werkzaamheden door WSP verricht, met inbegrip van de kosten 
die reeds zijn gemaakt in het kader van de vervulling van de diensten, 
tot aan de opschorting of ontbonden-verklaring, moeten door 
Opdrachtgever aan WSP worden vergoed. 

ARTIKEL 7 VERGUNNINGEN, MACHTIGINGEN EN  
ONTHEFFINGEN 

1. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen en vastgelegd, 
staat Opdrachtgever, voor zijn rekening en risico, jegens WSP en de 
door haar en met instemming van Opdrachtgever daarbij betrokken 
Derde(n), in voor het tijdig verkrijgen en behouden van zakelijke 
rechten, zoals vergunning(en), machtiging(en), ontheffing(en) en/of 
toe-/instemming, benodigd voor de te verrichten werkzaamheden, 
alsmede het gebruik van toegangswegen naar het terrein en het 
betreden van het terrein zelf. 

2. Alle gevolgen en kosten (kosten van wachttijden en extra 
transporten, boeten, schaden, en dergelijke) ten gevolge van of 
voortvloeiende uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van de in lid 1 
bedoelde vergunningen en/of toestemming zijn voor rekening van 
Opdrachtgever. 

ARTIKEL 8 TRANSPORT 

1. Aan- en afvoer van materieel, gereedschappen, uitrusting en 
meetmiddelen geschiedt voor rekening van WSP, mits de 
onderzoekpunten met de normaal gebruikelijke uitrusting bereikbaar 
zijn en mits de noodzaak en aanwezigheid hiervan voortvloeit uit een 
Overeenkomst door WSP aangegaan. 

2. Wanneer voor het bereiken van de onderzoekpunten speciale 
maatregelen noodzakelijk zijn, zullen de hieraan verbonden kosten in 
rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.   

ARTIKEL 9 MATERIALEN EN UITRUSTING 

1. Indien en voor zover het ten behoeve van een goede uitvoering van 
de werkzaamheden, als gevolg van onvoorziene en/of gewijzigde 
omstandigheden, dan wel voortvloeiende uit gewijzigde inzichten 
en/of doelen en doelstellingen, noodzakelijk en wenselijk blijkt te 
zijn, dit ter beoordeling van WSP, om aanvullend op hetgeen in de 
Overeenkomst is vastgelegd, materialen en/of uitrusting in te zetten, 
zullen de hieraan verbonden kosten integraal aan Opdrachtgever 
worden doorberekend. 

2. Onder aanvullend materiaal en uitrusting dient te worden begrepen, 
doch hier niet limitatief bedoelt, hijs- en transportmiddelen, meet- en 
regelapparatuur, alsmede zaken voor en om bodem-, lucht- en 
wateronderzoek en -meting(en) te kunnen verrichten. 

3. De in dit artikel bedoelde materialen en uitrusting kunnen zowel van 
en door WSP als van en door Derden worden ingezet. 

4. Opdrachtgever zal hier haar instemming en goedkeuring op basis van 
redelijkheid en billijkheid niet kunnen onthouden.   

5. Door en/of van(wege) Opdrachtgever verstrekte gestelde materialen 
en uitrusting zullen door Opdrachtgever ‘om niet’ aan WSP en/of 
Derde(n) ter beschikking worden gesteld  en door hen bij de 
vervulling van de werkzaamheden kunnen en mogen worden ingezet 
en gebruikt. Dit waar nodig en van toepassing onder verstrekking 
door Opdrachtgever van de daarbij geldende gebruiksvoorschriften, 
dan wel onder en met beschikbaarstelling door en uit naam van 
Opdrachtgever van de voor het gebruik en omgaan met daarvan 
gekwalificeerd personeel. 

ARTIKEL 10 HINDERNISSEN 

1. Tenzij in de Overeenkomst anders is vastgelegd, wordt door 
Opdrachtgever voorafgaand aan het uitvoeren van 
veldwerkzaamheden informatie verzameld die bij de verschillende 
nutsbedrijven aanwezig is over de ligging van kabels en leidingen op 
de onderzoeklocatie met uitzondering van de zogenaamde 
huisaansluitingen. Het tijdstip waarop de informatie is ingewonnen, 
mag niet ouder zijn dan drie (3) maanden gelegen voor de datum 
waarop met de werkzaamheden wordt aangevangen. 

2. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen en vastgelegd 
is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen 
van de informatie over de ligging van andere kabels en leidingen op 
de onderzoeklocatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

3. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat in, op 
of boven de bodem hindernissen voorkomen, zoals verhardingen, 
stenen, steenlagen, hout, kabels, leidingen, explosieven en dergelijke, 
welke een normale uitvoering of voortzetting van de werkzaamheden 
onmogelijk maken, heeft WSP het recht het onderzoekpunt te 
verlaten en in de onmiddellijke nabijheid hiervan, op een ander 
onderzoekpunt, voor zover mogelijk en passend binnen de 
doelstelling(en) van de Overeenkomst, de werkzaamheden opnieuw 
uit te voeren De hiermee gepaard gaande kosten komen voor 
rekening van Opdrachtgever. 

4. Indien Opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden ondanks de 
hindernissen toch worden voortgezet, zijn alle kosten, zoals die van 
het verwijderen van hindernissen, inzet van zwaarder 
(boor)materieel dan bij opdrachtverlening is voorzien, wachttijden en 
dergelijke, alsmede schade die voortvloeit uit het (onbedoeld en 
onopzettelijk) raken van kabels en leidingen, voor rekening van 
Opdrachtgever. 

5. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat de 
bodem sterker is verontreinigd dan bij opdrachtverlening is of kon 
worden voorzien en deze verontreiniging(en) extra 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maakt, zijn alle kosten van deze 
maatregelen voor rekening van Opdrachtgever. 

6. Bij gebleken zeer ernstige verontreiniging(en) heeft WSP het recht 
om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der Overeenkomst 
op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor 
ontbonden te verklaren, zonder dat WSP tot enige vergoeding van 
schaden, door Opdrachtgever of Derde(n) geleden, gehouden zijn. 

7. De werkzaamheden door WSP verricht tot aan de opschorting of 
ontbonden verklaring, alsmede alle persoonlijke en/of materiële 
schade moeten door Opdrachtgever aan WSP worden vergoed. 

ARTIKEL 11 VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID  

1. Opdrachtgever draagt zorg dat WSP en/of Derde(n), een vrije en 
ongestoorde toegang tot bedrijfsterrein(en), bedrijfsgebouw(en) en 
werkterrein(en) van de Opdrachtgever krijgt om de overeengekomen 
Diensten uit te kunnen voeren. 

 
2. Indien op de locatie, waar de werkzaamheden dienen te worden 

uitgevoerd, extra maatregelen en/of voorzieningen, al dan niet op 
wettelijke basis, op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid zijn 
getroffen, zal Opdrachtgever dit bij WSP en diens personeel voor 
aanvang van de werkzaamheden bekend maken. Waar nodig en 
noodzakelijk zal Opdrachtgever over de toepasselijkheid van 
voorwaarden, condities, handelen, omgangsvormen, 
verkeersmaatregelen en gebruiksmiddelen dienaangaande, en al 
hetgeen de veiligheid van WSP en diens personeel kan en zal borgen, 
op mondelinge en/of schriftelijke wijze, met in achtneming van 
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eventueel daartoe opgestelde richtlijnen en/of voorschriften, 
instrueren. 

 
3. Hoewel de Nederlandse taal in het werk de dagelijkse voertaal is, 

dient Opdrachtgever waar nodig voorzieningen te treffen om de 
communicatie met anderstaligen, en van belang voor en bij de 
uitvoering van de werkzaamheden, onverstoord en optimaal te 
kunnen laten functioneren. Schade welke aantoonbaar ontstaat als 
gevolg van miscommunicatie op grond van taalverschillen, zowel 
technisch als inhoudelijk bezien, komt geheel voor rekening en risico 
van Opdrachtgever. 

 
4. Indien naar het oordeel van Opdrachtgever bij de uitvoering van de 

werkzaamheden vaardigheden in woord en geschrift van een andere 
dan de Nederlandse taal gewenst, noodzakelijk, dan wel verplicht is, 
dient Opdrachtgever WSP daarover vroegtijdig te informeren. 
 

5. Indien Opdrachtgever eerst na ondertekening van de Overeenkomst 
een dergelijke melding aan WSP af geeft, heeft WSP het recht zonder 
rechterlijke tussenkomst de uitvoering der Overeenkomst op te 
schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden 
te verklaren, zonder dat WSP tot enige vergoeding van schaden, door 
Opdrachtgever of Derde(n) geleden, gehouden zijn. 

 

6. WSP behoudt zich het recht voor, mocht blijken dat de locatie waar 
de Opdracht uitgevoerd moet worden of wordt uitgevoerd niet veilig 
is of niet meer veilig is, dan wel de veiligheid niet meer kan worden 
gegarandeerd door de Opdrachtgever, zij WSP de locatie met een 
melding achteraf te verlaten. WSP zal Opdrachtgever van en na het 
verlaten van de locatie schriftelijk berichten. Eventuele kosten 
hiermee gepaard gaande, respectievelijk kosten die daar uit 
voortvloeien, waaronder begrepen ook de extra te maken kosten om 
de Opdracht alsnog uit te kunnen voeren, komen voor rekening van 
de Opdrachtgever. 

ARTIKEL 12 GARANTIES 

1. Mocht er verschil van mening ontstaan over door WSP verzamelde 
gegevens, dan verbindt WSP zich, op kosten van ongelijk, een nieuw 
onderzoek uit te voeren. 

2. WSP is niet aansprakelijk voor conclusies die anderen verbinden aan 
door WSP verstrekte gegevens. 

3. De gerapporteerde gegevens mogen slechts worden gehanteerd voor 
het doel waarvoor zij volgens de opdrachtbeschrijving zijn verzameld, 
Het gebruiken van gegevens door Opdrachtgever of Derde(n) voor 
andere doeleinden, geschiedt voor risico van gebruiker. 

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID 

1. WSP is niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden uitgevoerd 
door niet bij WSP in dienst zijnde personeel dat op verzoek van 
Opdrachtgever is toegevoegd. 

2. WSP kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade 
aan begroeiing, afrasteringen, bestrating, wegen, bruggen, 
hekwerken, gebouwen en dergelijke, alsmede voor schade aan kabels 
en leidingen als bedoeld in artikel 6 lid 2, indien WSP omtrent de 
ligging hiervan niet of onjuist is geïnformeerd. 

3. WSP staat er voor in dat door haar verrichte werkzaamheden met de 
nodige deskundigheid wordt verricht. Voor zover achteraf mocht 
komen vast te staan dat de gevonden resultaten fouten of 
onjuistheden vertonen, wordt elke wettelijke en/of contractuele 
aansprakelijkheid van WSP jegens haar Opdrachtgever of Derde(n) 
voortvloeiende uit of in verband met de Opdracht, uitgezonderd 
indien deze te wijten is aan opzet of grove schuld van WSP zelf, 
beperkt tot het bedrag waarvoor WSP de betreffende Opdracht heeft 
aanvaard. WSP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. 

4. Elke aansprakelijkheid van WSP is uitgesloten, indien de schade, 
hinder, fouten, nalatigheden, verkeerde interpretaties van gegevens 
en dergelijke het gevolg zijn van door Opdrachtgever aan WSP 
verstrekte onjuiste informatie. 

5. WSP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door pompstoringen 
tijdens de bemonstering van afvalwater. 

ARTIKEL 14 GEHEIMHOUDING 

1. Gegevens van een Opdracht zullen door ons, zonder toestemming van 
Opdrachtgever, nooit ter kennis van derden worden gebracht. 

ARTIKEL 15 WERKBON-URENVERANTWOORDING 

1. Indien en voor zover is bepaald dat bij de uitvoering van de 
werkzaamheden de registratie van gewerkte uren middels werkbon 
plaatsvindt, zal dit in de Overeenkomst, onder vermelding van de 
wijze waarop dit dient te geschieden, worden vastgelegd. 

 
2. Opdrachtgever verplicht zich er toe jegens WSP de door WSP 

aangeleverde werkbon binnen 10 werkdagen, te rekenen vanaf de 
datum van afgifte door WSP, ter goedkeuring in behandeling te 
nemen. 

3. Indien Opdrachtgever onvolkomenheden op de werkbon vaststelt, zal 
hij, binnen de onder lid 2 gestelde termijn, onverwijld WSP daarvan in 
kennis stellen.  

 
4. Opdrachtgever is gehouden de behandeltijd van de werkbon zo kort 

mogelijk te houden, gelijk WSP zich er toe verplicht de werkbon tijdig 
en op de aangegeven wijze bij Opdrachtgever aan te leveren. 

ARTIKEL 16 FACTURERING EN BETALING 

1. Indien in de offerte, respectievelijk in de Overeenkomst, geen 
factureringsafspraken zijn opgenomen, dan is WSP gerechtigd om 
direct bij opdrachtverstrekking 50% van de overeengekomen prijs in 
rekening te brengen. 

2. Tenzij in onze schriftelijke bevestiging anders is vermeld, dienen onze 
facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

3. Mogelijke betwisting van de factuur kan alleen schriftelijk en 
gemotiveerd kenbaar gemaakt worden binnen 8 werkdagen na 
ontvangst van de factuur. Na deze termijn beschouwen wij de factuur 
als zonder betwisting aanvaard. 

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever aan WSP 
- zonder dat enige herinnering, aanmaning of ingebrekestelling 
noodzakelijk is - een rente verschuldigd van 2% boven het wettelijke 
percentage, te rekenen vanaf de dag van in gebreke blijven tot de dag 
der algehele voldoening, alsmede alle kosten, zowel de gerechtelijke 
als de buitengerechtelijke kosten van invordering met een minimum 
van 15% van de totaal verschuldigde hoofdsom. 

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is WSP gerechtigd zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar werkzaamheden 
op te schorten, dan wel de Overeenkomst als ontbonden te 
beschouwen, in welk geval Opdrachtgever gehouden is tot vergoeding 
van alle door WSP geleden, dan wel (nog) te lijden schade, met een 
minimum van 25% van de overeengekomen prijs. 

ARTIKEL 17 EIGENDOM 

1. Alle door WSP opgestelde rapporten vallen onder het auteursrecht. 

2. Voor het, door Opdrachtgever en/of derde(n), openbaar maken van 
deze rapporten is toestemming vereist van WSP. 

3. Toestemming wordt geacht te zijn verleend ingeval de door WSP aan 
haar Opdrachtgever berekende kosten integraal zijn voldaan. 

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen blijft het door 
Opdrachtgever aangeleverde en het in zijn opdracht verzamelde 
monstermateriaal eigendom van Opdrachtgever. Monstermateriaal 
dat na afloop van de overeengekomen bewaartermijn niet door 
Opdrachtgever is opgevraagd , zal op kosten van Opdrachtgever 
worden afgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. 
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ARTIKEL 18 ANNULERINGEN 

1. Indien Opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk 
annuleert, is Opdrachtgever gehouden om WSP alle met het oog op de
uitvoering van de Opdracht gemaakte kosten te vergoeden. 

2. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden. 

3. Buiten de door WSP gemaakte kosten zal bij gehele of gedeeltelijke 
annulering van de Opdracht door Opdrachtgever tevens een 
vergoeding wegens winstderving en overige uit de annulering voor
WSP voortvloeiende schade, met een minimum van 25% van het 
totale bedrag van de Opdracht, verschuldigd zijn. 

ARTIKEL 19  RANGORDE 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en deze 
Voorwaarden prevaleren de in de Overeenkomst gemaakte afspraken. 

ARTIKEL 20  GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

1. Alle geschillen en vorderingen welke naar aanleiding van een 
Overeenkomst tussen WSP en Opdrachtgever mochten ontstaan, 
worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke 
rechter ter plaatse van de vestigingsplaats van de vestiging van WSP
waaraan Opdracht is verleend. 

2. Op alle door WSP te sluiten Overeenkomsten is, ook wanneer de 
uitvoerende werkzaamheden buiten Nederland plaatsvinden, het 
Nederlands recht van toepassing. 
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Breda, 1 januari 2021 

Ir. H.W.J.A. van den Broek  


