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Definities: 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 
ISFAS:  Opdrachtnemer, gebruiker, die deze voorwaarden hanteert. 
Opdrachtgever:  De contractuele wederpartij van gebruiker. 
Overeenkomst:  De overeenkomst tot het verrichten van diensten. 
 
Toepasselijkheid: 

` 1.1 Op alle opdrachten, welke door de opdrachtgever worden verstrekt aan ISFAS, gevestigd 
  aan de Venneperweg 1135 te Beinsdorp, zijn deze algemene voorwaarden uitsluitend van 
  toepassing. Wanneer deze voorwaarden deel zijn gaan uitmaken van een tussen partijen 
  gesloten overeenkomst zullen zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige 
  rechtsverhoudingen tussen partijen. 
 1.2  Eventuele door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand 
  gewezen. 
 1.3  Aan eventueel tussen partijen overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan 
  opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. 
 
I Overeenkomst: 
 1.  Alle aanbiedingen van ISFAS zijn vrijblijvend. 
 2.  Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging van ISFAS of 
  doordat ISFAS met de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt. 
 3.  Opdrachtgever heeft het recht de inspectieovereenkomst per object uiterlijk vierentwintig 
  uur voor de geplande uitvoering van de werkzaamheden kosteloos te ontbinden. Bij latere 
  ontbinding zal ISFAS opdrachtgever annuleringskosten van € 100,= per object in rekening 
  brengen. 
 4.  Opdrachtgever heeft het recht de aanneemovereenkomst 5 dagen voor de geplande 
  uitvoering te ontbinden. De dan al gemaakte kosten zullen in rekening worden gebracht. 
  Bij latere ontbinding zal de volledige aanneemsom in rekening worden gebracht. 
 
II Tarieven: 
 1.  De in de opdracht vermelde werkzaamheden worden per object in rekening gebracht. 
 2.  Alle tarieven zijn exclusief B.T.W.,en zijn gebaseerd op uitvoering in dagdienst. 
 3.  De werkzaamheden van ISFAS worden gefactureerd tegen de geldende tarieven. 
 4.  Bij opdrachten van de opdrachtgever, waar een specifieke datum is genoemd waardoor er 
  niet geclusterd kan worden met andere opdrachten, zullen de gemaakte uren volledig in 
  rekening worden gebracht. (Hieronder wordt verstaan; reisuren en gewerkte uren tegen 
  het geldende tarief.) 
 5.  Wanneer tevoren een vaste prijs voor de opdracht is overeengekomen, is wijziging van die 
  prijs slechts mogelijk in geval van wijziging van de opdracht, behoudens het bepaalde in 
  artikel II, lid 6. 
 6.  ISFAS heeft het recht eenmaal per jaar tarieven of de overeengekomen vaste prijs aan te 
  passen. De tarieven zijn op aanvraag ter beschikking. 
 
III Gegevens: 
 1.  De gegevens die opdrachtgever in het kader van de opdracht aan ISFAS verstrekt, dienen 
  volledig en juist te zijn. 
 2.  De schriftelijke vastlegging van de keuringen, onderzoeken, audits, aanbevelingen, 
  adviezen en andere werkzaamheden worden eigendom van opdrachtgever. ISFAS behoudt 
  daarvan een kopie die niet aan derden zal worden verstrekt zonder uitdrukkelijke 
  schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of zonder een wettelijke verplichting 
  daartoe. 
 3.  Bij ISFAS blijft het auteursrecht op de door haar ontwikkelde algemene normen, methoden, 
  plannen en modellen berusten. 
 4.  Het is opdrachtgever niet toegestaan buiten deze opdracht van die bescheiden gebruik te 
  maken of die op enige wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken. 
 
IV Overmacht: 
Indien ISFAS tengevolge van omstandigheden waarop zij geen invloed heeft of waarvan ISFAS bij 
het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, niet in staat is haar 
werkzaamheden conform de overeenkomst te verrichten, kan zij de overeenkomst opschorten, 
geheel of gedeeltelijk ontbinden of wijzigen, zonder dat dit leidt tot enige schadeplichtigheid aan de 
zijde van ISFAS 
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V Wijziging van de overeenkomst: 
 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. 
 2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 
  tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ISFAS zal de 
  opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of 
  aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 
 3.  Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve 
  consequenties zal hebben, zal ISFAS de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. ISFAS is 
  gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen. 
 4.  Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ISFAS daarbij aangeven in hoeverre de 
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot 
  gevolg heeft. 
 
VI Aansprakelijkheid: 
Indien ISFAS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze 
bepaling is geregeld. 
 

1. De omvang van de aansprakelijkheid van ISFAS voor al haar werkzaamheden (keuringen, 
  onderzoeken, audits, aanbevelingen, adviezen en andere prestaties) is in alle gevallen, behalve 
  wanneer sprake is van opzet of grove schuld zijdens ISFAS, beperkt tot de gefactureerde 
  waarde van de werkzaamheid waarop de schade betrekking heeft. 

2. ISFAS is nooit aansprakelijk voor schade aan andere zaken dan de zaak waarop haar 
  werkzaamheid betrekking heeft of voor andere indirecte of gevolgschade, zoals letselschade, 
  stagnatieschade, productieverlies, schade tijdens trekproeven wanneer de te beproeven 
  onderdelen niet voldoen aan de gestelde normen voor de trekproef, schade door lekkages 
  ontstaan uit trekproeven. 

3. Gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart ISFAS van 
  alle aanspraken van derden verband houdende met de werkzaamheden van ISFAS. 

4. Het verstrekken van informatie of advies houdt niet in dat ISFAS (of iemand van haar 
  personeel of onderaannemers) de nauwkeurigheid of juistheid van de verstrekte informatie, 
  beoordeling, schouwing of advies kan waarborgen. Tenzij er sprake is van opzet of grove 
  schuld zal ISFAS (of een van haar personeelsleden of onderaannemers) nimmer aansprakelijk 
  zijn voor enig verlies, schade of onkosten, te wijten aan een daad of verzuim of vergissing van 
  welke aard dan ook of op welke wijze dan ook veroorzaakt door ISFAS, (haar personeelsleden 
  of haar onderaannemers). 
  5. ISFAS wijst tevens alle aansprakelijke af voor schade welke; 
   5.1  voortvloeit uit verkeerd gebruik door de gebruiker 
   5.2 te verwijten is aan degradatie van materialen 
   5.3 voortvloeien uit verkeerde montage door opdrachtgever. 
   5.4 voortvloeit uit krachten welke te boven gaan tijdens een val aan de in de NEN-EN 795 
    gestelde test krachten 
   5.5 voortvloeien uit een niet juiste engineering van een valbeveiligingsinstallatie 
   5.6 voortvloeien uit beproevingen op onderdelen van valbeveiligingsinstallaties en hun 
   ondergronden (constructies en of delen van gebouwen) 
 
VII Reclames 
 1.  Wanneer opdrachtgever meent dat er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van 
  de werkzaamheden van ISFAS dient hij ISFAS daarvan, op straffe van verval van haar 
  aanspraken, binnen 7 dagen na de verrichte werkzaamheden, dan wel uiterlijk binnen 7 
  dagen na ontvangst van de factuur waarover de opdrachtgever reclameert, schriftelijk in 
  kennis te stellen. 
 2.  Reclames als hierboven bedoelt schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever 
  niet op. 
 3.  Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat opdrachtnemer op enigerlei wijze 
  tekort zou zijn geschoten, vervallen door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de 
  overeenkomst waarop zij betrekking hebben. 
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VIII Betaling: 
Betaling dient uiterlijk plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige 
en volledige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente 
verschuldigd. Wanneer ISFAS na het verstrijken van de betalingstermijn overgaat tot incasso, is de 
opdrachtgever gehouden de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te 
vergoeden, met een minimumbedrag van € 150,00. 
 
IX Ontbinding: 
In geval van niet (tijdige) nakoming door opdrachtgever van enige verplichting uit de met ISFAS 
gesloten overeenkomst of in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, 
stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht of verpanding van 
vermogensbestanddelen van opdrachtgever, is ISFAS gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, zonder dat dit leidt tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van ISFAS, en onverlet de 
overige aan ISFAS toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door 
ISFAS door de ontbinding geleden schade. 
 
X Geschillen: 
1.Op de verhouding tussen opdrachtgever en ISFAS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2.Als bevoegde rechter wordt aangewezen de rechter die bevoegd is op grond van de 
vestigingsplaats van ISFAS. 
3.Voor wettelijke keuringsactiviteiten is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. De 
bezwaar- en beroepsprocedures zijn opgenomen in de hoofdstukken 6 en 7, de klachtenprocedure 
is opgenomen in hoofdstuk 9 van deze wet 


