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Definities 
 

1. FBI: Ferry Balvert Installaties, uitgever van deze leveringsvoorwaarden. 
2. Opdrachtgever: de wederpartij van FBI. 
3. Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen FBI en de opdrachtgever betreffende de levering van zaken en/of diensten. 
4. Levering: het één of meer zaken in bezit stellen van cq in de macht brengen van de opdrachtgever, en de eventuele installatie/montage van deze zaken. 
5. Zaken: te leveren stoffelijke objecten. 
6. Partijen: FBI en opdrachtgever. 
7. Werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of levering. 
8. Equipement: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk, verbruiksartikelen, gereedschappen en dergelijke die FBI gebruikt bij de uitvoering van de 

overeenkomst. 
 
Toepasselijkheid 
 

9. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door FBI opgestelde aanbiedingen, opdrachten en tussen FBI en opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Ook 
zijn ze van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit overeenkomsten die nadien tussen de partijen worden gesloten. 

10. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden. 
11. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 
Aanbod 
 

12. Het aanbod is vrijblijvend, geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode (vaste aanneemsom of regie), en vermeldt de betalingswijze. 
13. Het aanbod en de bij het aanbod meegestuurde documenten (tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend en blijven 

het (intellectuele) eigendom van FBI. Ze mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze 
openbaar worden gemaakt. 

14. Als de opdrachtgever het aanbod niet aanvaard is hij verplicht terstond alle in de vorige bepaling bedoelde gegevens terug te geven aan FBI. 
15. FBI is gerechtigd de kosten voor het maken van het aanbod bij de opdrachtgever in rekening te brengen, mits FBI de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten 

heeft gewezen. 
16. Prijzen zijn exclusief 19% BTW. 
17. De prijzen zijn vast, tenzij er omstandigheden worden vermeld die tot prijsaanpassing kunnen leiden. 

 
Totstandkoming van de overeenkomst 
 

18. Indien het aanbod van FBI door de opdrachtgever wordt aanvaard dan komt de overeenkomst werkelijk tot stand als: 
1: FBI de aanvaarding binnen redelijke termijn bevestigt, of 
2: FBI met de uitvoering van het werk begint. 

19. FBI kan en hoeft niet eerder met de uitvoering van het werk te beginnen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens (te bepalen door FBI) in zijn bezit zijn. Tevens 
dient FBI de overeengekomen (termijn)betaling te hebben ontvangen, indien dit onderdeel van de overeenkomst is. 

 
Uitvoering van de overeenkomst 
 
Verplichtingen van FBI 
 

20. FBI is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te verzekeren, zoals gebruikelijk is in de branche. Daarom sluit hij tenminste een aansprakelijkheidsverzekering voor 
bedrijven (AVB-polis) af met een verzekerde som van minimaal één miljoen euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één 
gebeurtenis. 

21. FBI overlegt op verzoek van de opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten. 
22. FBI neemt bij het uitvoeren van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht. Als tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk 

wijzigingen in die voorschriften van kracht worden die financiële gevolgen hebben, dan zullen die als meerwerk worden verrekend. 
23. Indien nodig instrueert en onderricht FBI de opdrachtgever of door deze aangewezen personen over het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het 

opgeleverde werk. Omvang, moment en tijdsduur van deze verplichting worden naar redelijkheid door FBI bepaald. 
24. FBI verplicht zich om uiterlijk binnen redelijke termijn na voltooiing van het werk (of eerder indien noodzakelijk) de opdrachtgever de bij het werk behorende 

tekeningen en documentatie te verstrekken.  
 
 Verplichtingen van de opdrachtgever 
 

25. De opdrachtgever is naar FBI toe verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van FBI, en onder condities die voldoen aan 
de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. 

26. De opdrachtgever moet er voor zorgen dat FBI tijdig over de voor het werk noodzakelijke goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) beschikt, en FBI over 
de voor het werk benodigde gegevens kan beschikken. 

27. De opdrachtgever verschaft tijdig deugdelijke aansluitmogelijkheden tbv de voor uitvoering van het werk benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn 
voor rekening van de opdrachtgever. 

28. Indien van toepassing en mits uitdrukkelijk anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever voor het aanvragen van de aansluiting van de installatie op het net van 
het desbetreffende nutsbedrijf of andere openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn tevens voor rekening van de opdrachtgever. FBI geeft hiervoor 
aanwijzingen op zijn vakgebied. 

29. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat niet in het werk opgenomen werkzaamheden (zoals bouwkundig) zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering 
van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Als er niettemin toch vertraging als bedoeld ontstaat, dan dient de opdrachtgever FBI direct hiervan in kennis te 
stellen. Eventuele kosten voor FBI hierdoor zullen als meerwerk worden verrekend. 

30. De opdrachtgever dient te zorgen voor het tijdig aanwezig zijn van de juiste en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en vertikaal verplaatsten van voor het 
werk benodigde zware materialen en/of equipement. Ook is hij verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de 
geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk. 

31. De opdrachtgever draagt het risico voor het verlies van en schade aan materialen of equipement die op het werk zijn aangevoerd. 
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32. De opdrachtgever draagt het risico voor schade door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn, door hem zijn voorgeschreven of door hem 
bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor niet of te late levering van bedoelde zaken. 

33. De opdrachtgever draagt het risico voor schade door fouten of gebreken in de door hem verstrekte gegeven, tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en 
uitvoeringsvoorschriften. 

34. De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen. 
35. De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen. 
36. De opdrachtgever staat FBI toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein en/of aan het werk aan te brengen. 
37. De opdrachtgever krijgt de beschikking over alle bij het werk behorende tekeningen, schema’s, teksten, schetsen, berekeningen, ontwerpen, programmatuur, 

specificaties en dergelijke. De intellectuele eigendomsrechten blijven echter bij FBI. Dit betekent dus dat deze informatie niet ter beschikking gesteld of verkocht mag 
worden aan derden, en slechts voor eigen gebruik door de opdrachtgever vermenigvuldigd mag worden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FBI. 

 
Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet 
 

38. De opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke toestemming van FBI de door FBI ingeschakelde hulppersonen geen werkzaamheden laten verrichten die niet in verband 
staan met het werk. 

 
Verrekening van meer- en minderwerk 
 

39. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 
1: indien er bestekswijzigingen zijn (wijzigingen in: het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering). De meer- en minderwerk bedragen mogen niet hoger zijn 
dan 15% respectievelijk 10% van de aanneemsom zijn; 

 2: indien er afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare of geschatte hoeveelheden optreden; 
 3: in de gevallen die in deze voorwaarden staan; 

40. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Als er geen termijnbetaling is overeengekomen dan direct 
na voltooiing van het meerwerk. 

41. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening. 
42. Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, dan heeft FBI recht op een bedrag dat gelijk is aan 15% van het verschil daartussen. 
43. Ook als er geen schriftelijke opdracht tot meerwerk is afgegeven heeft FBI recht op verrekening ervan. 
44. Indien meerwerk ontstaat, dient FBI de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 
45. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan FBI worden verrekend als meerwerk. 
46. Het werk is ontworpen volgens goede aan referenties gebonden engineeringservaring, waarbij alle noodzakelijke stappen zijn genomen om tot een veilig ontwerp te 

komen. Mochten er tijdens de engineering, bouwen en in bedrijfstelling van het werk via wettelijke instanties of via de opdrachtgever nieuwe normen/wetten worden 
opgelegd, dan zijn de kosten voor de eventuele aanpassingen ten laste van de opdrachtgever. 

 
Overmacht 
 

47. In geval van overmacht is FBI bevoegd zonder rechterlijke russenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk 
in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door FBI gemaakte kosten zullen terstond en ten volle 
opeisbaar zijn. 

48. Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waarmee FBI bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden en die hij ook niet 
kende. Hieronder worden ook verstaan het niet voldoen door leveranciers van FBI aan verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of 
werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import-, handels- of verwerkingsverboden. 

 
Oplevering 
 

49. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij (dreigende) overschrijding van deze levertijd 
zal FBI de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk over berichten. 

50. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 
- hetzij wanneer FBI aan de opdrachtgever heeft doorgegeven dat het werk voltooid, beproefd, bedrijfsklaar en/of in bedrijf is en deze het werk heeft 

goedgekeurd en/of aanvaard; 
- hetzij na maximaal 8 dagen nadat FBI de opdrachtgever schriftelijk heeft doorgegeven dat het werk voltooid, beproefd, bedrijfsklaar en/of in bedrijf is 

en deze heeft nagelaten binnen die termijn goed te keuren en/of te aanvaarden; 
- hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) (gedeeltelijk) in gebruik neemt, met dien verstande, dat het in gebruik genomen gedeelte als 

opgeleverd wordt beschouwd. 
51. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan. 
52. Oplevering ontslaat FBI van alle aansprakelijkheid voor gebreken die en opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. 
53. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van FBI naar de opdrachtgever. 

 
Ontbinding 

54. Als de opdrachtgever: 
1 surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; 
2 in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; 
3 in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, of als het voor FBI voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten, 

dan is FBI bevoegd om zonder rechterlijke tussenkoming en zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide 
staat te beëindigen. FBI meldt dit schriftelijk en is niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie. 

55. Alle vorderingen die FBI in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen direct en volledig opeisbaar zijn. 
 
Betaling 
 
Zekerheid 

 
56. Na het sluiten van de overeenkomst is FBI gerechtigd om van de opdrachtgever een redelijke zekerheid te verlangen, als hij goede grond heeft te vrezen dat de 

opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. 
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Betaling 

 
57. Betaling door de opdrachtgever geschied in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk, zonder recht op korting of 

verrekening. 
58. In geval van werk in regie dient betaling plaats te vinden uiterlijk binnen dertig dagen na verzending van de rekening. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen zeven 

dagen na het sluiten van de overeenkomst. 
59. In geval van aanneming geschiedt de betaling als volgt: 

- 30% uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst; 
- 30% uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van 30% van de tijdsduur van het werk; 
- 30% uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van 60% van de tijdsduur van het werk; 
- 10% uiterlijk binnen dertig dagen na de oplevering van het werk. 

60. Betaling van meerwerk geschiedt uiterlijk binnen dertig dagen na verzending van de rekening. 
61. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is FBI bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. 

Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij FBI eer voor kiest deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen 
bedrag. 

62. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan FBI over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op 
jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%. 

63. Een door de opdrachtgever gedane betaling wordt in de eerste plaats in mindering gebracht op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs als de 
opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op latere rekeningen. 

 
Eigendomsvoorbehoud 

64. FBI blijft eigenaar van alle zaken zoals materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van deze 
overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden. 

 
Garantie 
 

65. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verplicht FBI zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren maar eerst binnen zes maanden 
na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen. 

66. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en zich vertonen onder normale 
bedrijfsomstandigheden en bij juiste wijze van gebruik van het werk. Uitgesloten zijn gebreken die het gevolg zijn van: 

- onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever,  
- door veranderingen die zonder toestemming van FBI zijn aangebracht  
- door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties 
- normale slijtage 

67. Om zich op de genoemde garantie te kunnen beroepen dient de opdrachtgever FBI: 
- onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen; 
- aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk danwel 

het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van FBI; 
- alle medewerking te verlenen om FBI is staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. 

68. De voor garantie eventueel vervangen gebrekkige onderdelen worden eigendom van FBI. 
69. Indien naar het oordeel van FBI de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht op 

schadevergoeding. 
 
Aansprakelijkheid FBI 
 
Vóór de oplevering 

70. FBI herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die ontstaan is voordat het werk is opgeleverd, tenzij de schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins 
onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt. 

71. FBI is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover de schade veroorzaakt is door uitvoering 
van het werk en het gevolg is van schuld van FBI, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. 

72. De aansprakelijkheid geldt niet voor door de opdrachtgever geleden gevolgschade zoals productieverlies, productverlies en andere gangbare schades tijdens 
bijvoorbeeld beproeving van het werk. 

73. Ook als er werkzaamheden als gevolg van garanties plaatsvinden, gelden deze aansprakelijkheids voorwaarden. 
 
Ná de oplevering 

74. Na de oplevering is FBI niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen dan tot nakoming van de onder garantie genoemde verplichtingen. 
75. Na de oplevering is FBI niet verder aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden gevolgschade zoals productieverlies, productverlies en andere gangbare 

schades tijdens gebruik van het werk, als gebreken zoals genoemd onder garantie zich vertonen. 
 
Omvang van de schadevergoeding 
 

76. De hoogte van de vergoeding van onder aansprakelijkheid genoemde situaties zal nooit hoger zijn dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de 
verzekering van FBI en de door die verzekering gedane uitkering. 

77. Voor andere dan de in voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, is FBI nimmer aansprakelijk. 
78. De genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als er opzet is of grove schuld van FBI of hulppersonen daarvan. 
79. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering geleden schade vervalt, als deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. 

op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt. 
80. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens FBI ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de 

opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd. 
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Wijziging en geldigheid van deze Leveringsvoorwaarden 
 

81. Deze leveringsvoorwaarden treden in werking per 10 oktober 2006. 
82. FBI is ten alle tijden bevoegd wijzigingen in de leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze treden in werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip. 
83. Alle door FBI uit te voeren opdrachten of werkzaamheden vinden plaats op basis van de voorwaarden zoals bij de totstandkoming van de overeenkomst golden. 

 
 
 


