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1 Begrippen en definities

1 . 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot een
bouwtechnische keuring dan wel taxatie.

Opdrachtnemer: Opdrachtnemer die de opdracht tot
een bouwtechnische (aankoop)keuring/taxatie aan-
neemt.

Bouwtechnische keuring: het visueel beoordelen en
eventueel vastleggen van de bouwtechnische staat
van een individuele nieuwbouw, in aanbouw zijnde
woning of bestaande woning in een bouwtechnisch
keuringsrapport op basis van de op dat moment gel-
dende normen en maatstaven van kennis en kunde
tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2 . 1 Op alle aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en met
Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zijn de Algemene
Voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing, alsmede
de in de rapportage omschreven voorwaarden, definities en
uitgangspunten, in de laatste versie.

2 . 2 Bij verstrekken van de opdracht aan Opdrachtnemer aan-
vaardt Opdrachtgever de in lid 2.1 vermelde voorwaarden.
Naar de voorwaarden wordt op briefpapier, in correspon-
dentie en rapportage verwezen en ze zijn tevens te lezen op
de websites van Opdrachtnemer (www.AadHof.nl of
www.bouwtechno.com).

2 . 3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts
geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen.

3 De bouwkundige inspectiewerkzaamheden en het
bouwkundig keuringsrapport

3 . 1 Een bouwtechnische keuring houdt in, dat een algemene
visuele inspectie wordt uitgevoerd van de woning in de
staat waarin de woning zich op het moment van de keuring
bevindt. De keuring is een momentopname waarbij uitslui-
tend op dat moment gesignaleerde zichtbare gebreken wor-
den gerapporteerd.

3 . 2 Het doel, de aard en wijze van de visuele inspectie brengt
niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden
uitgevoerd, zoals controle op technische c.q. bestektekenin-
gen, bodemgesteldheid c.q. grondkwaliteit (vervuiling), ge-
luids-/warmte-isolatie, grondoppervlakte en/of perceel-
grootte, noch dat er metingen worden verricht, noch dat er
berekeningen worden uitgevoerd, noch dat er onderdelen
worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterlig-
gende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen,
tenzij bij specifieke opdracht. Wanneer bepaalde onderde-
len niet zonder meer toegankelijk zijn kunnen deze niet ge-
inspecteerd worden. Opdrachtnemer is niet verplicht het
dak en/of dakbedekking en kruipruimte te inspecteren, in-
dien mogelijk wordt het wel gedaan. Bij een keuring wordt
geen hak-, breek- en sloopwerk verricht.

3 . 3 De aankoopkeuring

is geen gedetailleerd bouwkundig onderzoek

geeft geen indicatie over de waarde van de woning

is geen specialistisch onderzoek terzake van de fun-
dering en constructie van de woning en/of aanbouw,
behoudens wanneer het een aparte constructie of
fundering keuring is.

is geen controle op noodzakelijke en/of verleende
bouwvergunningen

is geen garantie voor de afwezigheid van gebreken.

3 . 4 Kostenramingen van kosten van herstel en/of verandering
bij aankoopkeuringen zijn slechts indicatief en hieraan kun-
nen geen rechten worden ontleend.

3 . 5 Een bouwkundige keuring ontslaat Opdrachtgever niet van
de verplichting zelf onderzoek in te stellen bij de verkoper
van het object/onroerend goed naar de aanwezigheid van
gebreken etc. Opdrachtgever is verplicht bij hem bekende
informatie aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen ten
behoeve van de bouwkundige keuring.

3 . 6 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten
en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar
bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling door Op-
drachtnemer, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan
niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding
gemaakt.

3 . 7 De objecten worden door Opdrachtnemer, in het kader van
de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïn-
specteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op
hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die
niet visueel te inspecteren zijn kan een afgeleid oordeel
worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond
van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en ver-
band houdende bouwonderdelen.

3 . 8 De bevindingen van de inspecties (met uitzondering van de
opleveringskeuringen) worden vastgelegd in het bouwkun-
dig keuringsrapport, waarvan opdrachtgever een exemplaar
ontvangt. Op verzoek van Opdrachtgever kunnen tegen
meerprijs extra exemplaren worden toegestuurd. De geldig-
heidsduur van een rapport bedraagt zes maanden.

3 . 9 Wijzigingen resp. aanpassingen in de bouwkundige keu-
ringsrapporten en/of de werkmethodieken worden uitslui-
tend door Opdrachtnemer aangebracht.

3 . 1 0 Opdrachtnemer zal de keuringwerkzaamheden naar beste
kunnen en wetenschap verrichten, zo mogelijk en bij voor-
keur in bijzijn van Opdrachtgever, maar geeft geen garan-
ties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of ver-
strekte adviezen.

3 . 1 1 Er wordt tijdens de inspecties niet specifiek naar milieube-
lastende materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Onder milieubelastende materialen wordt
o.a. verstaan asbest, olietanks en dergelijke.

4 Overmacht/ziekte Opdrachtnemer

4 . 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. Ziekte van
Opdrachtnemer wordt als overmacht beschouwd.

4 . 2 Ingeval van overmacht/ziekte zal Opdrachtnemer onver-
wijld Opdrachtgever informeren.

4 . 3 De Opdrachtgever heeft in een situatie van over-
macht/ziekte van de zijde van Opdrachtnemer geen recht op
enige vergoeding door Opdrachtnemer van kosten of scha-
de.

5 Tarieven en betaling

5 . 1 De vergoeding voor de krachtens de opdracht te verrichten
bouwtechnische keuring zal worden berekend conform de
door Opdrachtnemer op dat moment gehanteerde tarieven,
zoals vooraf is overeengekomen.

5 . 2 De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk
van het resultaat van de keuring.

5 . 3 Bij niet of te laat komen opdagen van makelaar of Op-
drachtgever; bij geen toegang krijgen tot het te inspecteren
(deel van het) object, het moeten ophalen van een sleutel
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vooraf, al hetgeen oponthoud veroorzaakt voor Opdracht-
nemer zal worden gefactureerd.

5 . 4 Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden zoals
aangegeven middels afgeven van een eenmalige machti-
ging. Bij het niet kunnen innen van een eenmalige machti-
ging, zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van
een factuur van Opdrachtnemer betalen.

5 . 5 Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn van
twee weken heeft betaald, is hij in verzuim en kan de wette-
lijke rente in rekening worden gebracht. Bij niet tijdige be-
taling en na aanmaning wordt een incassoprocedure gestart.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten
alsmede de wettelijke rente zijn in dat geval voor rekening
van Opdrachtgever.

5 . 6 Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers geza-
menlijk is verstrekt, zijn zij, indien en voorzover de werk-
zaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht,
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de
overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

5 . 7 Opdrachten die niet 24 uur vóór het tijdstip van aanvang
van de keuring/taxatie (weekeinde en algemene erkende
feestdagen niet meegerekend) zijn afgezegd, worden tegen
het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

6 Klachten en geschillen

6 . 1 Aanmelding van klachten en/of aansprakelijkheidsstelling
dienen, binnen de daarvoor door Opdrachtnemer gestelde
termijn, altijd schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden
gemeld.

6 . 2 Opdrachtgever is gehouden eventuele klachten met betrek-
king tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden
en/of factuurbedrag schriftelijk kenbaar te maken binnen
dertig dagen na dagtekening van het bouwtechnische keu-
ringsrapport of na verzenddatum van hetgeen naar aanlei-
ding waarvan hij overigens wenst te klagen, dan wel on-
verwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen,
heeft ontdekt. In dat laatste geval dient Opdrachtgever aan
te tonen, dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, rede-
lijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

6 . 3 Het in behandeling nemen van een aanmelding impliceert
geen erkenning van de schade, het gebrek, de tekortkoming
en/of aansprakelijkheid in welke vorm en door welke oor-
zaak dan ook. Opdrachtnemer behoudt zich terzake dan ook
alle rechten voor.

7 Aansprakelijkheid

7 . 1 Bij de vaststelling van de hoogte van een eventueel te
vergoeden schade gelden de in de algemene voorwaarden
vermelde maxima en zal er een verrekening plaatsvinden
voor ouderdom en bouwkundige staat van het object of het
bouwkundige onderdeel waarop de schade is ontstaan, dit
conform het indemniteitsbeginsel en in de verzekeringswe-
reld gebruikelijke regelingen.

7 . 2 Indien Opdrachtnemer met inachtneming van het voren-
staande aansprakelijk is voor de schade, is deze gerechtigd
de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te
maken, te herstellen of te doen herstellen.

7 . 3 Een door Opdrachtnemer uitgevoerde inspectie en/of uitge-
bracht rapport kan en mag niet worden gezien als een ga-
rantiedekking c.q. een garantieverzekering, resp. een aan-
vullende dekking en/of aanvullende verzekering voor evt.
gebreken en/of tekortkomingen van welke aard en ontstaan
door welke oorzaak dan ook.

7 . 4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet vermel-
den van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en
niet voor rekening van Opdrachtnemer behoren te komen,
noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerk-
zaamheden verricht moeten worden of een nader specialis-
tisch onderzoek gewenst is.

7 . 5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van een omschrijving in het rapport die niet over-

eenkomt met de in wettelijke voorschriften of reglementen
van nutsbedrijven of door hen gehanteerde terminologie.

7 . 6 Indien Opdrachtgever tijdig en volledig de te verwerken
gegevens verstrekt en Opdrachtnemer niettemin de opge-
dragen werkzaamheden niet volledig c.q. onjuist verricht -
zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer - dan zullen aan-
vullende c.q. correctiewerkzaamheden kosteloos worden
uitgevoerd, mits de opdrachtgever binnen 48 uur na ont-
vangst van de verwerkte gegevens Opdrachtnemer van de
tekortkomingen in kennis stelt.

7 . 7 Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever aansprakelijk
voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van
ernstige tekortkomingen door Opdrachtnemer bij de uitvoe-
ring van de opdracht begaan, indien en voorzover deze te-
kortkomingen onder normale omstandigheden bij normale
vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid
en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen
worden.

7 . 8 Bij mogelijke c.q. vermeende aansprakelijkheid is deze, in
alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd.
Voor uitgevoerde bouwtechnische inspecties en rapporta-
ges, uitgevoerde expertises en alle verdere daarmee samen-
hangende werkzaamheden en rapportages tot het bedrag
van het honorarium, en in alleruiterst geval tot maximaal
EUR 500.000,= (vijfhonderdduizend euro).

7 . 9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken
van derden terzake van schade, welke verband houdt met of
voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde op-
dracht, indien en voorzover Opdrachtnemer daarvoor krach-
tens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever
aansprakelijk is.

7 . 1 0 Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na het constateren
van de klacht alles te doen c.q. na te laten de schade te be-
perken alsmede Opdrachtnemer alle gelegenheid te bieden
de schade ongedaan te maken c.q. te beperken.

8 Vervaltermijn

8 . 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is Opdrachtgever
gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdracht-
nemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoor-
lijk heeft uitgevoerd, zulks - tenzij dit reeds op grond van
het bepaalde in artikel 6 is gebeurd, onverwijld - zoals aan-
gegeven in de Algemene Voorwaarden - 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 gel-
dend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aan-
spraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de
hiervoor bedoelde termijn.

9 Toepasselijk recht en geschillen

9 . 1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Op-
drachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toe-
passing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

9 . 2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhou-
ding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uit-
sluitend voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.

1 0 Slotbepaling

1 0 . 1 De Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari
2006.

1 0 . 2 De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel voor Amsterdam, onder dossiernummer:
33204935.


