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Algemene Voorwaarden 

Best Vision Inventarisaties B.V. 

De besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Best Vision Inventarisaties B.V. 

(KvK-nummer: 08095859) is werkzaam op het 

gebied van asbestinventarisaties, 

besmettingsonderzoeken en advisering. Hiertoe 

wordt een overeenkomst gesloten met een 

Opdrachtgever. Op die Overeenkomst zijn deze 

Algemene Voorwaarden van toepassing. 
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Artikel 1. Definities 

Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden welke 

van toepassing zijn op de Overeenkomst gesloten 

tussen Best Vision en Opdrachtgever; 

Best Vision: De besloten  vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid Best Vision B.V. 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van 

Oost Nederland onder nummer 08095859; 

Dienst(en): alle werkzaamheden die door Best 

Vision worden verricht, welke onderwerp zijn van 

een Overeenkomst of anderszins door Best Vision 

in opdracht en/of ten behoeve van Opdrachtgever 

zijn of worden verricht;                           

Monster(s): proefafname van een kleine 

hoeveelheid van het te onderzoeken materiaal, 

wat naar een laboratorium wordt verzonden voor 

onderzoek; 

Offerte: de door Best Vision opgestelde 

schriftelijke aanbieding betreffende de door Best 

Vision te leveren Diensten;                                                          

Opdracht: De door Opdrachtgever verstrekte 

opdracht tot het verstrekken van advies, het 

verrichten van een inventarisatie of het doen van 

een   besmettingsonderzoek met betrekking tot de 

aanwezigheid en risico’s van asbest;                                                         

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon met wie Best Vision een 

Overeenkomst heeft afgesloten;  Overeenkomst: 

Iedere Overeenkomst die tussen Best 

Vision en Opdrachtgever tot stand komt, elke 

wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle 

(rechts)handelingen ter uitvoering van die 

Overeenkomst en alle (rechts)handelingen 

benodigd voor het aangaan daarvan; Partijen: 

Opdrachtgever en Best Vision gezamenlijk; 

Rapport(en): de door Best Vision opgestelde 

rapportage ten behoeve van Opdrachtgever waarin 

zij haar bevindingen, adviezen en conclusies aan 

de hand van alle verkregen informatie,  

onderzoeksuitslagen en bezichtigingen heeft 

opgenomen. 

Resultaten: alle onderzoeksuitslagen, adviezen, 

conclusies en informatie verstrekt door Best Vision 

in welke vorm dan ook; 

Website: de website van Best Vision: 

www.BestVision.nl. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
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1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 

op de Overeenkomst en alle aanvragen en 

aanbiedingen daartoe. De Algemene 

Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel en zijn tevens te vinden op 

de Website. De Algemene Voorwaarden 

worden voorafgaand aan het sluiten van de 

Overeenkomst aan Opdrachtgever ter hand 

gesteld. 

2. In het geval de Overeenkomst en de Algemene 

Voorwaarden tegenstrijdige bepalingen 

bevatten, prevaleert de desbetreffende 

bepaling uit de Overeenkomst.  

3. De toepasselijkheid van de algemene 

(inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever 

wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en van 

de hand gewezen.  

4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze 

Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, 

indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn 

overeengekomen.  

 

Artikel 3. Overeenkomst/aanbiedingen 

1. Een Offerte bindt Best Vision niet 

en geldt slechts als een uitnodiging tot het 

plaatsen van een Opdracht dan wel tot 

ondertekening van de Overeenkomst. 

2. Opdrachtgever staat in voor de 

juistheid en volledigheid van de door of 

namens Opdrachtgever aan Best Vision 

verstrekte gegevens waarop Best Vision haar 

aanbieding baseert.  

3. De Overeenkomst komt tot stand 

nadat deze door Partijen is ondertekend.  

4. Opdrachten dienen door de 

Opdrachtgever schriftelijk te worden 

bevestigd, door middel van ondertekening van 

de Overeenkomst. Indien de Opdrachtgever 

dit nalaat, maar er desondanks mee instemt 

dat Best Vision  start met het uitvoeren van 

de Opdracht, dan zal de inhoud van de 

Offerte als overeengekomen gelden. Nadere 

mondelinge afspraken en bedingen binden 

Best Vision eerst nadat deze schriftelijk door 

Best Vision zijn bevestigd.  

5. Opdrachtgever heeft door middel 

van ondertekening van de Overeenkomst 

verklaard, kennis te hebben genomen van de 

Algemene Voorwaarden. De Algemene 

Voorwaarden  vormen een onlosmakelijk 

onderdeel van de Overeenkomst.  

 

Artikel 4. Wijziging Overeenkomst 

1. Tussentijdse wijziging van de Overeenkomst is 

in beginsel niet mogelijk. Enkel indien sprake 

is van onvoorziene omstandigheden, die van 

dien aard zijn dat voortzetting van de 

Overeenkomst redelijkerwijs niet van Partijen 

verwacht mag worden, zullen Partijen met 

elkaar in overleg treden over een aanpassing 

van de Overeenkomst. Bij dit overleg nemen 

partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in 

acht.  

2. De volgende omstandigheden vormen in ieder 

geval rechtsgrond om de Overeenkomst aan te 

passen: 

- 

ijzigingen van de voor de werkzaamheden 

van belang zijnde wetgeving, (overheids) 

voorschriften of beschikkingen; 

- 

xtra werkzaamheden die tijdens de 

uitvoering van de Diensten door Best 

Vision noodzakelijk blijken. 

3. In geval van wijziging van de Overeenkomst 

bestaande uit of leidend tot een vermindering 

van de werkzaamheden van Best Vision, is 

Best Vision gerechtigd om de hierdoor door 

haar te lijden schade bij Opdrachtgever in 

rekening te brengen. De schade bedraagt in 
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ieder geval 50% van het voor de niet-

uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde 

honorarium.   

 

Artikel 5. Duur/opzegging 

1. D

e Overeenkomst wordt aangegaan voor 

bepaalde  

 tijd voor de duur van de Opdracht, tenzij 

Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders 

overeenkomen.  

2. Tussentijdse opzegging door 

Opdrachtgever van een Overeenkomst die is 

aangegaan voor bepaalde tijd,  

 is niet mogelijk, tenzij anders is 

overeengekomen. Indien een Overeenkomst 

voor bepaalde tijd in strijd met het 

voorgaande wordt opgezegd door 

Opdrachtgever, ontslaat dit Opdrachtgever 

niet van de verplichting om het honorarium 

welke Opdrachtgever bij volledige vervulling 

van de Opdracht verschuldigd zou zijn aan 

Best Vision te voldoen. 

3. De Overeenkomst eindigt in ieder geval 

indien de Opdracht is voltooid en Best Vision 

het Rapport heeft opgeleverd aan 

Opdrachtgever.  

 

Artikel 6. Ontbinding/opschorting 

1. I

ndien de Overeenkomst door Best Vision 

wordt ontbonden wegens een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de 

Overeenkomst door Opdrachtgever, is de 

Opdrachtgever gehouden het openstaande 

honorarium en de gemaakte kosten met 

betrekking tot de tot dan geleverde Diensten 

te betalen. Voorts is Opdrachtgever 

aansprakelijk voor de schade die Best Vision 

door de ontbinding van de Overeenkomst 

lijdt.   

2. 

e schadevergoeding bedoeld in het vorige lid 

van dit artikel zal tenminste omvatten de 

kosten voortvloeiend uit de door Best Vision 

op eigen naam voor de vervulling van de 

Opdracht aangegane verbintenissen met 

derden, alsmede het resterende deel van het 

honorarium welke Opdrachtgever bij volledige 

vervulling van de Opdracht verschuldigd zou 

zijn.  

3. 

nverminderd de overige rechten van Best 

Vision, is Best Vision zonder enige 

ingebrekestelling en zonder enige verplichting 

tot schadevergoeding gerechtigd de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering 

van de Overeenkomst op te schorten, indien: 

a. 

pdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet 

tijdig aan haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst (waaronder mede 

begrepen de Algemene Voorwaarden) 

jegens Best Vision voldoet, ook indien dit 

niet aan haar is toe te rekenen; 

b. 

est Vision omstandigheden ter kennis zijn 

gekomen, die haar goede grond geven te 

vrezen, dat Opdrachtgever haar 

verplichtingen niet, niet tijdig of niet 

volledig zal nakomen; 

c. In geval van (een verzoek tot) 

faillissement, surseance van betaling, 

wettelijke schuldsaneringsregeling of 

onder curatele stelling van 

Opdrachtgever; 

d. 

ndien behoorlijke nakoming door Best 
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Vision (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of 

blijvend onmogelijk is, ten gevolge van 

één of meer omstandigheden die niet aan 

Best Vision zijn toe te rekenen.  

 

Artikel 7. Verplichtingen/rechten Opdrachtgever 

1. Om een behoorlijke uitvoering van de 

Overeenkomst mogelijk te maken, dient 

Opdrachtgever alle door Best Vision nuttig, 

nodig en wenselijk geachte gegevens of 

inlichtingen tijdig te verschaffen en alle 

medewerking te verlenen.  

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, 

volledigheid en consistentie van de aan Best 

Vision verstrekte gegevens en informatie ook 

indien die gegevens en informatie van een 

derde afkomstig zijn. Onjuistheden, 

onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds 

voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

3. O

pdrachtgever dient te waarborgen dat Best 

Vision vrij toegang verkrijgt tot het te 

inspecteren object en alle te inspecteren 

onderdelen. 

4. M

onsters van te onderzoeken stoffen of 

producten dienen door Opdrachtgever 

deugdelijk verpakt en voorzien van een 

deugdelijke inhoudsopgave, met 

inachtneming van de toepasselijke normen en 

voorschriften worden aangeleverd. Best Vision 

mag Monsters die hieraan niet voldoen 

weigeren. Best Vision mag Monsters naar 

eigen inzicht gebruiken en is niet 

aansprakelijk voor verlies of beschadiging. 

Voorzover bij het aangaan van de 

Overeenkomst hierover niets is 

overeengekomen, zal Best Vision de keuze 

hebben restanten van Monsters te 

vernietigen, te bewaren of aan Opdrachtgever 

retourneren. 

 

Artikel 8. Verplichtingen/rechten Best Vision 

1. Best Vision zal zich inspannen de Opdracht 

met de nodige zorg en vakmanschap uit te 

voeren, doch staat niet in voor het bereiken 

van enig resultaat. 

2. Voorzover noodzakelijk zal Best Vision 

Opdrachtgever op de hoogte houden van de 

voortgang van de werkzaamheden.  

3. 

est Vision verricht haar werkzaamheden 

volgens de geldende wettelijke voorschriften 

en is daartoe gecertificeerd.  

4. 

est Vision bepaalt de wijze waarop en de 

hulpmiddelen waarmee de Diensten van Best 

Vision worden uitgevoerd. Indien Best Vision 

in dit opzicht instructies van Opdrachtgever 

opvolgt of hulpmiddelen gebruikt, die 

Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld 

dan wel door hem zijn voorgeschreven, is 

Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor 

veroorzaakte schade.  

5. 

est Vision heeft immer de bevoegdheid 

werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door 

derden te laten verrichten.  

6. 

ndien tijdens een inspectie blijkt dat 

bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan 

zeer moeilijk en niet zonder gevaar 

bereikbaar zijn – al dan niet als gevolg van 

weersinvloeden, het voorgaande uitsluitend 

ter beoordeling van Best Vision, worden deze 

objecten en/of gedeelten daarvan niet  

 geïnspecteerd. Best Vision is niet 

aansprakelijk voor de gevolgen dan wel de 
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schade die Opdrachtgever vanwege het niet 

inspecteren lijdt.  

7. B

est Vision baseert de inhoud van haar  

Rapport op de situatie zoals deze is 

aangetroffen tijdens de inspectie van de 

ruimtes/gebouwen en objecten. Er is 

derhalve sprake van een momentopname. Bij 

wijzigingen in, op of aan het object of 

asbesthoudende toepassingen is het Rapport 

niet meer actueel en kan het Rapport niet 

meer toegepast worden op de huidige 

situatie.  

8. D

e geldigheidsduur van een Rapport 

vervaardigd door Best Vision is beperkt tot 

het aantal maanden zoals opgenomen in het 

Rapport, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders is overeengekomen. Indien bij de 

voorbereiding van de daadwerkelijke 

verwijdering van asbest of andere schadelijke 

materialen de geldigheidsduur van het 

Rapport is verstreken, dan dient het Rapport 

eerst getoetst te worden op de actualiteit 

vanwege veiligheidsoverwegingen. Best Vision 

is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat 

door het gebruiken door Opdrachtgever van 

een Rapport waarvan de geldigheidsduur is 

verstreken.   

9. A

lle door derden aangebrachte veranderingen 

en/of toevoegingen in het Rapport vallen niet 

onder de verantwoordelijkheid van Best 

Vision, tenzij deze gegevens door Best Vision 

zijn gevalideerd.  

 

 

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht 

1. Best Vision zal alle door Opdrachtgever 

beschikbaar gestelde informatie en de 

Resultaten van de werkzaamheden strikt 

vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging 

van de relatie, tenzij sprake is van een 

wettelijke verplichting of een gerechtelijk 

bevel.  Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden 

tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen 

haar bekend wordt met betrekking tot de 

onderneming van Best Vision, diens werkwijze 

en/of Diensten. 

2. Best Vision heeft het recht de Resultaten te 

gebruiken voor vergelijkings-, referentie- of 

wetenschappelijke doeleinden, waarbij Best 

Vision ervoor zorg draagt dat de identiteit van 

de Opdrachtgever niet kenbaar is.  

Artikel 10. Termijnen 

1. 

lle door Best Vision genoemde of 

overeengekomen (oplever)termijnen en data 

zijn naar beste weten vastgesteld op grond 

van de gegevens die haar bij het aangaan van 

de Overeenkomst bekend waren.  

2. 

e tussen Partijen overeengekomen termijnen, 

hebben slechts een indicatieve strekking. Er is 

nimmer sprake van een fatale termijn.  

3. 

ij een te verwachten overschrijding van een 

termijn dient Best Vision de Opdrachtgever 

tijdig te informeren over de duur en de aard 

van de overschrijding. 

4. 

ndien een vaste levertermijn of opleverdatum 

is overeengekomen, is Best Vision niet 

schadeplichtig jegens Opdrachtgever wegens 

te late c.q. niet-uitvoering van de 

Overeenkomst. 

5. 

e enkele overschrijding van een door Best 

Vision genoemde of tussen Partijen 
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overeengekomen termijn of datum brengt 

Best Vision niet in verzuim. In alle gevallen – 

derhalve ook in geval Partijen schriftelijk en 

uitdrukkelijk een uiterste termijn of datum 

zijn overeengekomen – komt Best Vision 

wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim 

nadat Opdrachtgever Best Vision schriftelijk 

in gebreke heeft gesteld en haar een 

redelijke termijn tot nakoming heeft 

geboden.  

 

Artikel 11. Betaling/tarieven 

1. D

e tarieven van Best Vision zijn uitgedrukt in 

euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW). 

2. B

est Vision heeft het recht om elke 

verandering van de factoren, die op de 

tarieven van Best Vision van invloed zijn, door 

te berekenen aan Opdrachtgever. Best Vision 

heeft het recht de tarieven te wijzigen. 

Wijzigingen van de tarieven worden uiterlijk 

op de dag van inwerkingtreding bekend 

gemaakt. 

3. B

est Vision heeft het recht haar honorarium 

maandelijks in rekening te brengen voor de 

verrichte werkzaamheden en gemaakte 

kosten ten behoeve van de uitvoering van de 

Opdracht. Betaling dient te geschieden 

binnen 30 dagen na factuurdatum op de op 

factuur aangegeven bankrekening.  

4. T

enzij uitdrukkelijk anders overeengekomen 

strekken alle betalingen van Opdrachtgever in 

de eerste plaats in mindering op de kosten, 

vervolgens in mindering op de verschuldigde 

rente en tenslotte in mindering op de 

hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen. 

5. 

chuldvergelijking, opschorting of andere 

vormen van verrekening zijn niet door 

Opdrachtgever toegestaan. 

6. 

est Vision is te allen tijde gerechtigd alvorens 

haar Diensten te verlenen dan wel over te 

gaan tot het verstrekken van het door haar 

opgestelde Rapport, naar haar oordeel 

voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor 

het nakomen van de betalingsverplichtingen 

van Opdrachtgever te verlangen, waarbij Best 

Vision gerechtigd is verdere leveringen op te 

schorten indien Opdrachtgever aan dit 

verlangen niet tegemoet komt.  

7. 

ndien Opdrachtgever niet binnen de 

overeengekomen termijn betaalt, is 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 

heeft Best Vision zonder enige 

ingebrekestelling het recht Opdrachtgever 

vanaf de vervaldatum van de onbetaalde 

factuur of facturen 1 % rente per maand dan 

wel de wettelijke handelsrente in rekening te 

brengen, zulks naar keuze van Best Vision.  

8. 

lle kosten met betrekking tot de invordering 

van de door de Opdrachtgever verschuldigde 

en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor 

rekening van Opdrachtgever waarvan de 

hoogte wordt bepaald op minimaal 10% van 

het verschuldigde bedrag met een minimum 

van € 100,-. 

9. 

ndien Opdrachtgever in verzuim is geraakt, 

zijn vanaf dat moment alle bij Best Vision op 

Opdrachtgever openstaande vorderingen 

onmiddellijk opeisbaar.  

 

Artikel 12. Reclames  
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1. Reclames terzake van de hoogte van de door 

Best Vision verzonden facturen dienen binnen 

acht dagen na factuurdatum schriftelijk te 

worden gemeld, welke termijn als 

vervaltermijn te gelden heeft. 

2. R

eclames terzake van  gebreken in Resultaten 

en Rapporten, zoals onder meer 

verschrijvingen en onjuiste aannames, dienen 

schriftelijk binnen acht dagen na  oplevering 

van de betreffende Resultaten en Rapporten 

door Best Vision te geschieden welke termijn 

als vervaltermijn te gelden heeft, bij 

overschrijding waarvan Best Vision niet tot 

enigerlei vorm van schadevergoeding 

gehouden is. 

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud 

1. Tot aan het tijdstip waarop 

Opdrachtgever aan al zijn 

betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft 

de eigendom van het opgeleverde Rapport bij 

Best Vision. 

2. Pas nadat Opdrachtgever zijn 

betalings-verplichtingen jegens Best Vision is 

nagekomen, is het Opdrachtgever toegestaan 

de door Best Vision aan Opdrachtgever 

geleverde Rapporten in welke vorm dan ook 

aan derden ter inzage te geven of af te staan.  

3. Indien Opdrachtgever de 

betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of 

niet volledig is nagekomen, doch desondanks 

de door Best Vision geleverde Rapporten aan 

derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever 

– zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is 

vereist – een direct opeisbare boete ad € 

5.000,-- aan Best Vision verschuldigd, 

onverminderd de betalingsverplichting van 

het gehele factuurbedrag, de rente en kosten 

door Opdrachtgever.  

 

Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders is overeengekomen, berusten de 

auteursrechten en alle overige (aanverwante) 

rechten van intellectuele en industriële 

eigendom met betrekking tot de door Best 

Vision vervaardigde Rapporten uitsluitend bij 

Best Vision. 

2. Ingeval Opdrachtgever Best Vision 

gegevens en materiaal aanlevert waarop 

auteursrechten, portretrechten of andere 

(aanverwante) rechten van intellectuele en 

industriële eigendom van derden rusten, 

vrijwaart Opdrachtgever Best Vision voor alle 

mogelijke aanspraken van derden. 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid 

1. De totale aansprakelijkheid van 

Best Vision wegens een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de 

Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is 

beperkt tot vergoeding van directe schade tot 

maximaal het bedrag van de voor die 

Overeenkomst bedongen prijs (exclusief 

BTW), met een maximum van € 1.000.000,-.  

2. Tenzij nakoming door Best Vision 

blijvend onmogelijk is, ontstaat de 

aansprakelijkheid van Best Vision wegens 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming 

van de Overeenkomst slechts indien 

Opdrachtgever Best Vision onverwijld 

schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een 

redelijke termijn voor de zuivering van de 

tekortkoming wordt gesteld, en Best Vision 

ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft 

schieten in de nakoming van haar 

verplichtingen. De ingebrekestelling dient een 

zo volledig en gedetailleerd mogelijke 

omschrijving van de tekortkoming te 
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bevatten, opdat Best Vision in de gelegenheid 

wordt gesteld adequaat te reageren.  

3. Voor zover Best Vision bij de 

uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is 

van de medewerking, diensten en leveranties 

van derden, is Best Vision op geen enkele 

manier aansprakelijk voor welke schade dan 

ook voortkomend uit deze relaties met Best 

Vision of het verbreken ervan ongeacht of 

deze schade ontstaat of zichtbaar wordt 

gedurende de duur van de Overeenkomst. 

4. De aansprakelijkheid van Best 

Vision voor indirecte schade, gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen, 

verminderde goodwill, schade door 

bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van 

aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, 

schade verband houdende met het gebruik 

van door Best Vision voorgeschreven zaken of 

materialen  van derden  is uitgesloten.  

5. Opdrachtgever vrijwaart Best 

Vision voor alle rechtsvorderingen van derden 

uit hoofde van schadevergoeding. 

6. Best Vision is niet aansprakelijk 

indien schade is ontstaan door ondeskundig 

gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of  

het niet handelen conform de in het Rapport 

genoemde adviezen.     

7. De in artikel 15.1 tot en met 15.6 

bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen 

te vervallen indien en voorzover de schade 

het gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Best 

Vision.  

8. Elke aansprakelijkheid vervalt 

door het verloop van één jaar vanaf het 

moment dat het Rapport door Best Vision is 

opgeleverd.  

 

Artikel 16. Wijziging Algemene Voorwaarden 

1. 

est Vision behoudt zich het recht voor de 

Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

2. 

ijziging van de Algemene Voorwaarden 

worden ten minste 10 kalenderdagen voor 

inwerkingtreding bekend gemaakt.  

3. 

ijzigingen treden in werking op de in de 

bekendmaking vermelde datum.  

4. 

ekendmaking vindt plaats door middel van 

een persoonlijke kennisgeving of door middel 

van een algemene kennisgeving op de 

Website. Opdrachtgever dient voor de 

inwerkingtreding aan Best Vision mede te 

delen of zij de gewijzigde Algemene 

Voorwaarden verwerpt of aanvaard. Na de 

inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene 

Voorwaarden wordt Opdrachtgever geacht de 

gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben 

geaccepteerd.  

5. 

ndien Opdrachtgever de gewijzigde Algemene 

Voorwaarden niet accepteert, dan zullen de 

initiële Algemene Voorwaarden van 

toepassing blijven op  de Overeenkomst. Best 

Vision  behoudt zich het recht voor om de 

Overeenkomst met inachtneming van een 

opzegtermijn van één maand, door opzegging 

te beëindigen indien de Opdrachtgever de 

gewijzigde Algemene Voorwaarden niet 

accepteert.  

 

Artikel 17. Privacy 

1. Best Vision houdt zich bij het uitvoeren van 

haar werkzaamheden aan de Wet 

bescherming persoonsgegevens.  
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2. Best Vision bewaart en gebruikt uitsluitend 

die persoonsgegevens die door Opdrachtgever 

worden opgegeven.  

3. De door Best Vision opgeslagen 

persoonsgegevens worden verwijderd indien 

en voor zover het in het kader van de 

(uitvoering) Overeenkomst het niet langer 

noodzakelijk is deze persoonsgegevens te 

bewaren.  

4. Best Vision zal persoonsgegevens niet aan 

derden verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 18. Slotbepalingen 

1. D

eze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op 

de Website en zijn tevens gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel van Rotterdam.  

2. Indien enig onderdeel van de 

Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd 

wordt, zullen de overige bepalingen van de 

Algemene Voorwaarden volledig van kracht 

blijven en zijn Partijen gehouden zich in te 

spannen om in goed overleg een vervangend 

beding vast te stellen dat geldig is en de 

oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zo 

veel als mogelijk benadert. 

3. Indien van deze Algemene 

Voorwaarden versies opgesteld in een andere 

taal bestaan, zal de Nederlandse versie 

prevaleren.  

4. O

p de Overeenkomst en deze Algemene 

Voorwaarden is Nederlands recht van 

toepassing. 

5. 

lle geschillen die verband houden met de 

Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden 

worden in eerste instantie voorgelegd aan de 

bevoegde rechter te Rotterdam. 

 


