
ALGEMENE VOORWAARDEN LINGE MILIEU BV 
 
 
Artikel 1 - Toepasselijkheid  

1.1.    Linge Milieu BV, (hierna: Linge Milieu) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich bezighoudt met het uitvoeren van bodemonderzoek en het 
geven van advies over het gebruik van de bodem en bodemsanering en het geven van advies op andere milieu gerelateerde gebieden, zoals water-, asbest- en 
milieuvergunningen. 

1.2.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Linge Milieu worden gegeven, alsook op de 
rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. 

1.3.    Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die rechtspersonen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de 
dienstverlening door Linge Milieu.  

1.4.    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 
Artikel 2 - Aanbiedingen en opdrachten 

2.1.    Alle mondelinge aanbiedingen door Linge Milieu zijn geheel vrijblijvend. Een schriftelijke aanbieding blijft een maand van kracht, tenzij anders aangegeven op de 
aanbieding. 

2.2.    Een opdracht komt pas tot stand na een schriftelijke opdrachtbevestiging van Linge Milieu of een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever, tenzij Linge Milieu met 
de uitvoering van de opdracht is begonnen. 

 
Artikel 3 - Prijzen 

3.1.    Elke opdracht wordt aangegaan volgens de prijs zo als schriftelijk door Linge Milieu opgegeven.  
3.2.    De prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen en toeslagen. 
3.3.    Indien de opdracht wordt gewijzigd, bijvoorbeeld op verzoek van de opdrachtgever of de directie, of bijvoorbeeld op last van derden of ingevolge nieuwe danwel 

gewijzigde voorschriften dan wel de resultaten van het onderzoek, is Linge Milieu gerechtigd meerwerk in rekening te brengen.  
3.4.    Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Linge Milieu, zoals verhoging van belastingen of prijsstijgingen, worden ook afzonderlijk gefactureerd 

aan opdrachtgever.  

 
Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht 

4.1.    De opdrachtgever zorgt er voor dat Linge Milieu tijdig kan beschikken over de informatie om de opdracht aan te vangen. Bij niet nakoming van deze bepaling is 
Linge Milieu gerechtigd haar kosten in rekening te brengen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en staat in, voor de juistheid en de volledigheid van de 
door haar voor de uitvoering noodzakelijke informatie. Linge Milieu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in de door opdrachtgever overgelegde 
informatie/tekeningen.  

4.2.    Linge Milieu is gerechtigd (een gedeelte van) de opdracht aan derden op te dragen onder door haar aan deze derde te stellen voorwaarden.  
4.3.    Indien op verzoek van de opdrachtgever een bepaalde derde ingeschakeld dient te worden voor het (gedeeltelijk) uitvoeren van de opdracht, is Linge Milieu op 

geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering van die werkzaamheden door die derde.  

 
Artikel 5 - Overmacht 

5.1.    In geval van overmacht heeft Linge Milieu het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interessen kan 
doen gelden. 

5.2.    Als overmacht voor Linge Milieu zal onder meer gelden: 
          Oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornissen, werkstaking, overstroming, vorst, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen 

door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, welke ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het 
niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale werkomstandigheden, verkeersstoringen, belemmerde of gesloten scheepvaart, 
gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen en alle buiten de schuld of controle van Linge Milieu ontstane omstandigheden, waardoor nakoming van haar 
verplichtingen al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bezwaarlijk of kostbaarder mocht worden gemaakt. 

 
Artikel 6 - Oplevering van opdracht 

6.1.    De opdracht wordt als voltooid beschouwd nadat Linge Milieu daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan de opdrachtgever.  
6.2.    Indien Linge Milieu een opdracht heeft voltooid, heeft de opdrachtgever gedurende acht dagen na voltooiing de gelegenheid om schriftelijk en gemotiveerd melding 

te maken van een vermeend gebrek in de uitvoering van de opdracht. Indien het gebrek bij voltooiing niet te onderkennen was, dan dient het gebrek binnen acht 
dagen nadat de opdrachtgever het gebrek kende of had kunnen kennen schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld.  

6.3.    Indien het gebrek niet tijdig wordt gemeld als bedoeld in lid 2 vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met deze reclame.  

 

Artikel 7 - Betaling 

7.1.    Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.  
7.2.    Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Linge Milieu zonder nadere sommatie of 

in gebreke stelling, het recht vanaf de vervaldag van de facturen de wettelijke handelsrente in rekening te brengen bij opdrachtgever tot op de datum van 
algehele voldoening. 

7.3.    Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke 
kosten bedragen ten minste 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 50,-.  

 
Artikel 8 - Aansprakelijkheid 

8.1.    Voor schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is 
de aansprakelijkheid van Linge Milieu beperkt tot het bedrag waarvoor Linge Milieu zich met betrekking tot niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan 
heeft verzekerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens een verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van 
Linge Milieu komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een 
bedrag van tweemaal de factuurwaarde van de opdracht.  

          Linge Milieu is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuist of onvolledige informatie/tekeningen heeft verstrekt. 
8.2.    Indien bij de uitvoering van de opdracht een (rechtspersoon) of derde die geen deel uitmaakt van Linge Milieu wordt ingeschakeld, om werkzaamheden in verband 

met de uitvoering van de opdracht te verrichten, is Linge Milieu niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechtspersoon of derde) mochten worden gemaakt. 
8.3.    De aansprakelijkheid van Linge Milieu voor elke vorm van bedrijfsschade is uitgesloten. 
8.4.    Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is 

gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. 

 
Artikel 9 - Intellectuele eigendom 

9.1.    Linge Milieu behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst met opdrachtgever voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

9.2.    Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogrammasysteem-ontwerpen, werkwijzen, adviezen, modelcontracten 
en andere geest/producten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

9.3.    Het is de opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de 
werkzaamheden van Linge Milieu. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Artikel 10 - Aanvullende bepalingen in geval van milieukundig bodemonderzoek 

10.1.  In het kader van milieukundig onderzoek worden door Linge Milieu uitsluitend die werkzaamheden uitgevoerd die bij de uitvoering van boringen en bemonsteringen 
in het algemeen gebruikelijk zijn. In de opdracht wordt aangegeven onder welke norm de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

10.2.  De opdrachtgever zal voorafgaand aan de veldwerkzaamheden aan Linge Milieu de volgende informatie verschaffen: 
          Actuele tekeningen van de onderzoekslocatie en tekeningen waarop de ligging van kabels en leidingen en andere zich in de grond bevindende voorwerpen duidelijk 

zijn aangegeven. 
10.3.  Indien onder het zojuist genoemde punt 10.2. bedoelde informatie niet verschaft kan worden, staat Linge Milieu vrij de opdracht niet uit te voeren. Indien Linge 

Milieu wel overgaat tot uitvoering van het onderzoek zal door Linge Milieu hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid voor enige schade 
worden aanvaard. 

10.4.  Kosten die ontstaan door het niet tijdig beschikbaar zijn van de vereiste tekening of het ontbreken van gegevens zijn voor rekening van opdrachtgever. 
10.5.  Door of vanwege de opdrachtgever zal worden gezorgd voor de nodige vergunningen en/of toestemmingen voor het gebruiken van wegen naar en van het 

werkterrein voor het uitvoeren van de werkzaamheden op het terrein, tenzij anders overeengekomen. Leges en heffingen in het kader van meldingen en 
vergunningen zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

10.6.  Kosten die ontstaan door niet tijdig beschikbaar zijn van de vereiste vergunningen en/of toestemmingen of kosten als gevolg van de te volgen procedure voor 
betreding van terreinen zoals in verband met wachttijden en extra transport, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

10.7. Wanneer bijzondere maatregelen getroffen dienen te worden om het onderzoeksterrein te onderzoeken danwel te saneren en/of wanneer er sprake is van niet 
natuurlijke obstakels, met welke maatregelen en/of obstakels bij de overeenkomst geen rekening is gehouden, dan zijn de extra kosten in verband met deze 
maatregelen en/of obstakels voor rekening van de opdrachtgever. 

 
Artikel 11 - Opzegging 

11.1.  Linge Milieu kan de opdracht tussentijds opzeggen op grond van gewichtige redenen zonder enige schadevergoeding verplicht te zijn aan de opdrachtgever. 
11.2.  De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde opzeggen met inachtneming dat de opdrachtgever verplicht is de reeds gemaakte kosten door Linge Milieu ter 

uitvoering van de opdracht te vergoeden.  

 
Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen 

12.1.  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Linge Milieu is het Nederlands recht van toepassing. 
12.2.  Alle geschillen worden beslecht door de rechter van de plaats waar Linge Milieu kantoor houdt. 
12.3.  Deze algemene voorwaarden zijn op 20 juni 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 30233558. Deze voorwaarden staan ook 

vermeld op de website: www.lingemilieu.nl. 
 
 
 

http://www.lingemilieu.nl/

