
 

 

Algemene voorwaarden technisch keuren van klimmaterialen 

Artikel 1 Begrippen en definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot een technische keuring van klimmateriaal. 

Opdrachtnemer: De Groene Motor, gevestigd aan Oude Delft 116 te Delft, die de opdracht aanvaardt en de 

technische keuring verricht. 

Technische Keuring: het visueel beoordelen en vastleggen van de technische staat van klimmateriaal. Hieronder 

worden verstaan trappen, ladders en (rol)steigers gekeurd in opdracht van vrijwilligersgroepen; in een rapport 

op basis van de op dat moment geldende normen en maatstaven van kennis en kunde tegen de daarvoor 

geldende voorwaarden. Een technische Keuring geeft geen indicatie over de waarde van het materiaal. 

Kostenramingen van kosten van herstel en/of verandering zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen geen rechten 

worden ontleend. ARBO-wetgeving (o.a. veilig werken op hoogte) kan op de technische keuring worden 

meegewogen.  

In aanvulling op het bovenstaande geldt: 

Een technische keuring van klimmateriaal: houdt in dat een algemene inspectie wordt uitgevoerd van de 

ladder, trap of rolsteiger in de staat waarin het klimmateriaal zich op het moment van de keuring bevindt.  

 

 Artikel 2   Toepasselijkheid 

2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichtte of te verrichten 

technische keuringen. 

2.2   Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en 

schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

 

Artikel 3   Uitvoering van de opdracht 

3.1  Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed 

Opdrachtnemer, zo mogelijk in bijzijn van de Opdrachtgever, uitvoeren. Van de technische keuring maakt de 

Opdrachtnemer een rapport dat hij ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever, waarmee de opdracht is 

voltooid. 

3.2  Bij afkeuring van klimmateriaal verplicht Opdrachtgever zich eventuele reparaties aan het materiaal uit te 

voeren zodat binnen een maand herkeuring kan plaatsvinden.  

3.3  Bij definitieve afkeuring van het materiaal wordt dit door Opdrachtnemer ingenomen ter vernietiging. 

3.4  De periodieke keuringen blijven te allen tijde een momentopname van de staat van het materiaal. 

 

Artikel 4   Informatie 

4.1 Opdrachtgever geeft toestemming aan Opdrachtnemer om de gegevens, opgenomen in het rapport, voor 

statistische doeleinden ter beschikking te stellen voor eigen gebruik. 

4.2 De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zowel gevraagd als ongevraagd alle informatie en bescheiden 

verstrekken die noodzakelijk zijn met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever staat in 

voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie, specificaties en bescheiden. 

4.3 De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan de Opdrachtnemer kunnen 

doorkruisen en/of die de Opdrachtnemer van de opdracht kunnen belemmeren. 

 

Artikel 5   Vergoeding  

5.1   In geval de opdracht te laat wordt afgezegd of er is een no show, behoudt Opdrachtnemer zich het recht 

voor een redelijke vergoeding bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachten die binnen 24 uur vóór 

het tijdstip van aanvang van de keuring (weekeinde en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend) 

worden afgezegd, worden tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht. 

 

Artikel 6   Klachten 

6.1   Eventuele klachten kunnen worden ingediend op een door Opdrachtnemer aangegeven wijze. 

6.2   Opdrachtgever is gehouden eventuele klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichtte 

werkzaamheden schriftelijk kenbaar te maken binnen dertig dagen na dagtekening van het rapport of na 



 

 

verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te klagen, dan wel nadat hij hetgeen waarover 

hij wenst te klagen heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen, dat hij hetgeen 

waarover hij wenst te klagen, redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. 

 

Artikel 7   Aansprakelijkheid 

7.1   De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet 

tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van 

Opdrachtnemer in voorkomende gevallen daadwerkelijk uitkeert. 

7.2   De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van 

toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtgever. 

 

Artikel 8   Vervaltermijn 

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat 

Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds 

op grond van het bepaalde in artikel 6 is gebeurd –schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de 

daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan 

wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan in rechte geldend te maken, bij 

gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde 

termijn. 

 

Artikel 9   Looptijd 

9.1  De overeenkomst van de opdracht tot het uitvoeren van de opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd. 

9.2  De Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien uit de 

door Opdrachtgever opgegeven informatie, specificaties en/of bescheiden blijkt dat Opdrachtnemer niet in 

staat is om aan het verzoek van Opdrachtgever te voldoen. 

9.3  De overeenkomst van opdracht tot het uitvoeren van de opdracht eindigt: 

– Op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid; 

– Op het moment dat de overeenkomst van opdracht door één van beide partijen wordt opgezegd. 

9.4  Partijen ontlenen aan beëindigen van de overeenkomst van opdracht geen recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 10   Overmacht 

10.1   Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de 

overeenkomst, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Daaronder valt bijvoorbeeld ziekte, 

overlijden en weersomstandigheden. 

10.2   In geval van overmacht zal Opdrachtnemer onverwijld Opdrachtgever informeren.  

10.3 Tijdens het bestaan van overmacht hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Tijdens 

overmacht worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort. 

10.4   De Opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht van de zijde van Opdrachtnemer vanwege de 

overmacht geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. 

 

Artikel 11   Toepasselijk recht en geschillen 

11.1   Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden 

van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht. 

 

Artikel 12   Slotbepaling 

12.1   De Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 juli 2017. 


