ALGEMENE VOORWAARDEN
voor de uitvoering van opdrachten van BAAC B.V..
Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur en Cultuurhistorie
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Zutphen d.d 10 november 2006 onder nummer 42 / 2006
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door BAAC B.V., statutair gevestigd te Gorssel en kantoorhoudende te Deventer en te ‘sHertogenbosch alsmede door aan deze vennootschap gelieerde ondernemingen die verwijzen naar de onderhavige voorwaarden of zich hiervan
bedienen. Zij worden hierna aangeduid met: "BAAC"
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, RECHTSVERHOUDING

1.1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle door BAAC uit te brengen offertes, te geven adviezen, op
alle door BAAC aanvaarde opdrachten en op alle gesloten overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen BAAC en de opdrachtgever, ook indien
deze niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven.
1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door BAAC aan de
opdrachtgever zijn bevestigd.
1.3 Tussen BAAC en BAAC’s opdrachtgever staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze
ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en
worden door BAAC uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door BAAC worden aanvaard.
1.4 De rechten en verplichtingen uit met BAAC gesloten overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming
van BAAC aan derden worden overgedragen.
ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ongeacht of deze mondeling, telefonisch, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, zijn gebaseerd op
eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze
termijn vervallen is. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle essentiële informatie tijdig correct en volledig voor de opzet en uitvoering van de
opdracht heeft verstrekt.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand indien een offerte van BAAC binnen de gestelde termijn door de opdrachtgever wordt aanvaard, tenzij B AAC binnen 8
dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever te kennen geeft geen overeenkomst te willen sluiten, in welk geval BAAC’s offerte
rechtmatig geacht zal worden te zijn herroepen.
2.3 Op basis van een aanbod van de opdrachtgever komt een overeenkomst slechts tot stand indien en nadat deze door BAAC schriftelijk is bevestigd. De
bevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 5 dagen na de verzending schriftelijk bezwaren daartegen zijn ontvangen.
2.4 Indien een aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van BAAC’s offerte, dan geldt dit als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke,
ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten en is op een zodanige aanvaarding het hiervoor sub 2.3 bepaalde van toepassing.
2.5 Personeelsleden en vertegenwoordigers die geen uitdrukkelijke schriftelijke volmacht hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens BAAC tot stand te
brengen. De opdrachtgever zal zich er telkenmale van vergewissen of de betrokken persoon bevoegd is overeenkomsten namens BAAC aan te gaan.
2.6 Afbeeldingen en beschrijvingen van werkzaamheden en / of zaken in door BAAC verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de samenstelling en
uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden, indien (veld)omstandigheden dit noodzakelijk maken of voortschrijdend inzicht hiervoor aanleiding geven.
2.7 Elke overeenkomst wordt door BAAC gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken
en / of gewaarborgd; indien BAAC dit wenst, dient de opdrachtgever te allen tijde (aanvullende) zekerheid te stellen.
ARTIKEL 3: PRIJZEN EN TARIEVEN

3.1 Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn excl. omzetbelasting. BAAC behoudt zich het recht voor om de in de offerte gehanteerde prijzen te herzien, indien de
offerte niet binnen zes maanden is geaccepteerd.
3.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Wanneer zich na het
sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van arbeidslonen en premies, leges en / of andere
van overheidswege vastgestelde rechten, prijswijzigingen et cetera, heeft BAAC het recht deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen na
verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien BAAC de overeengekomen prijs voordien wenst te verhogen, heeft de opdrachtgever het
recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke ontbindingsmededeling binnen 14 dagen nadat BAAC kenbaar heeft gemaakt de
overeengekomen prijs te willen verhogen.
3.3 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van de opdrachtgever verrichte aanvullingen en / of wijzigingen van de
overeenkomst en / of de specificaties van de te verrichten werkzaamheden zijn integraal voor rekening van de opdrachtgever.
3.4 Prijsopgaven zijn steeds:
a. gebaseerd op nacalculatie, waarvoor het in artikel 3.5 hierna bepaalde geldt; en/of
b. een vaste prijs, zoals vermeld in de offerte, waarop het in artikel 3.7 hierna bepaalde geldt.
3.5 Indien een opdracht wordt uitgevoerd op nacalculatiebasis, brengt BAAC de tijd (die in het kader van de uitvoering van de opdracht is besteed)
vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief in rekening, vermeerderd met alle door BAAC bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.
3.6 De door BAAC aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd zal blijken uit de urenregistratie die door medewerkers van B AAC wordt bijgehouden,
waarvan de opdrachtgever op zijn verzoek een specificatie zal ontvangen. Voormelde urenregistratie is voor beide partijen bindend en BAAC zal conform
deze registratie factureren.
3.7 Ingeval een vaste prijs is overeengekomen, behoudt BAAC zich het recht voor om voor de opdracht noodzakelijke onvoorziene (extra-) werkzaamheden in
rekening te brengen aan de opdrachtgever, welke onvoorziene extra werkzaamheden en kosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie zoals
hiervoor in artikel 3.5 en 3.6 omschreven.
3.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, factureert BAAC in 4 termijnen:
e
bij gunning zal 30% van de contractsom in rekening worden gebracht (1 termijn);
e
bij de afronding van de veldwerkzaamheden zal 45% van de contractsom in rekening worden gebracht (2 termijn), alsmede eventueel meerwerk uitgevoerd in
de veldwerkfase;
e
bij aanlevering van de concept-rapportage zal 20% van de contractsom in rekening worden gebracht (3 termijn);
Naar betaling van het laatste termijn van 5% van de contractsom alsmede eventueel openstaand meerwerk in rekening worden gebracht of eventueel minder
e
werk verrekend worden (4 termijn).
3.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is BAAC voorts gerechtigd aan de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden, dan wel tussentijds, een
voorschot in rekening brengen ter hoogte van de eerstvolgende termijn.
3.10 BAAC hanteert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een max. termijn van 3 maanden tussen gunning van de opdracht en start van de uitvoering.
Wanneer deze termijn overschreden wordt, behoudt BAAC zich het recht voor tussentijds tarief- en prijswijzigingen door te voeren. Voorzover de
termijnoverschrijding te wijten is aan, dan wel voor rekening komt van de opdrachtgever.
3.11 De door de opdrachtgever betaalde voorschotten op nog in te dienen facturen zullen ten laatste met de eindfactuur verrekend worden. Bezwaren tegen de
hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3.12 De gehanteerde prijzen kunnen in geval van opdrachten met een langere looptijd periodiek herzien worden op basis van ontwikkeling van lonen en prijzen.
Tariefwijzigingen op deze basis worden de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld met inachtneming van een termijn van drie maanden.
3.13 Het honorarium van BAAC is niet afhankelijk van de uitkomst van de verstrekte opdracht.
3.14 Indien de handelwijze met betrekking tot de overeenkomst en / of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel va n BAAC daartoe aanleiding
geeft, is BAAC te allen tijde, vóór dan wel tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld
(aanvullende) zekerheid stelt in een door BAAC te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is BAAC gerechtigd,
onverminderd haar overige rechten en zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist is de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten en is al hetgeen
dat de opdrachtgever aan BAAC uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct en integraal opeisbaar.
3.15 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van verschuldigde factuurbedragen en de
nakoming van overige verplichtingen.
ARTIKEL 4: TERBESCHIKKINGSTELLING VAN GEGEVENS EN MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER / BEVOEGD GEZAG/ DIRECTIEVOERDER.

4.1 De opdrachtgever dient alle gegevens, waarvan de opdrachtgever weet dan wel redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze relevant zijn voor het correct
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, correct en volledig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan BAAC ter beschikking te stellen. Voorts dient de
opdrachtgever BAAC van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden. Meerkosten die hier uit voortvloeien
worden in rekening gebracht.
4.2 De voor het onderzoek benodigde kaarten, ontheffingen en toestemmingen dienen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, door de opdrachtgever op
diens kosten te worden verzorgd ten behoeve van een tijdige en ongestoorde aanvang en voortgang van de werkzaamheden door BAAC.
4.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat BAAC de werkzaamheden ongestoord kan verrichten en dat de toegankelijkheid van het terrein, het pand of het
object is gegarandeerd.
4.4 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de overeenkomst gebaseerd op het beschikbaar zijn voor onderzoek van het gehele door de opdrachtgever
aangegeven terrein, pand of object alsmede dat het aangegeven terrein en de toegangsroute, indien van toepassing, voor een graafmachine en dieplader
toegankelijk en geschikt is en dat begroeiing, bestrating, bebouwing, overige obstakels en levende have en dergelijke geen belemmering voor de door BAAC
uit te voeren werkzaamheden opleveren.
4.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verwijdert BAAC niet bestrating, begroeiing, of andere obstakels die de werkzaamheden kunnen belemmeren.
Voorts dient de opdrachtgever op haar kosten zorg te dragen voor een deugdelijke afzetting van het te onderzoeken terrein, pand of object.
4.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de overeenkomst erop gebaseerd dat de opdrachtgever tijdig, uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de
werkzaamheden, en voorafgaand aan het onderzoek de betredingstoestemming voor het te onderzoeken terrein, pand of object heeft verkregen, en
landgebruikers of pachters heeft geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden.
4.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de overeenkomst erop gebaseerd dat BAAC voor de duur van de overeenkomst kosteloos kan beschikken over
(digitale) bronbestanden, te regelen door de opdrachtgever zelf. Het gaat hier met name om de hoogte / gegevens (bij voorkeur Aktueel Hoogtebestand
Nederland, in elk geval de NAP-boutgegevens) en de kadastrale en topografische ondergrond voor het gehele onderzoeksgebied voorzien van de
rijksdriehoekcoördinaten (GBKN-kaart, of als Autocad-bestand: *.dwg of *.dxf, versie 2000 of hoger).
4.8 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen is de overeenkomst erop gebaseerd dat het te onderzoeken terrein, pand of object niet zodanig is
verontreinigd of bouwvallig is dat aan het onderzoek extra veiligheids- en / of milieueisen worden gesteld.
4.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voorziet de overeenkomst niet in bronbemaling, of het regelen van vergunningen, voor de onttrekking of lozing
van grond- of spoelwater, noodzakelijk voor uitvoering van de opdracht. BAAC verricht de overeengekomen werkzaamheden voor zover de grondwaterstand
dit toelaat.
4.10 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de overeenkomst gebaseerd op aanvulling na de beëindiging van de veldwerkzaamheden van het te onderzoeken
terrein met de uitkomende grond, waarbij niet wordt verdicht of ingezaaid. Ingeval is overeengekomen dat wordt verdicht, aanvaardt BAAC geen
aansprakelijkheid met betrekking tot de verdichtingswerkzaamheden. Tijdelijke afvoer en opslag van uitkomende grond is, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, niet in de offerte begrepen.
4.11 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt overleg met de opdrachtgever gedurende de uitvoering van de opdracht uitsluitend telefonisch , per e-mail of
in het veld plaats
4.12 Kosten die voortvloeien uit beslissingen van het bevoegd gezag zoals bijvoorbeeld: Conservering van vondsten, specialistisch onderzoek en/of uitwerking van
grote hoeveelheden vondsten komen voor rekening van de opdrachtgever.
4.13 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BAAC ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De
opdrachtgever draagt tevens het risico voor gegevens en bescheiden welke afkomstig zijn van derden aan haar zijde.
4.14 Opdrachtgever is voorts gehouden ervoor zorg te dragen, dat alle medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever en de bij de uitvoering van de
opdracht van de zijde van de opdrachtgever betrokken derden bereikbaar zijn, tijdig ter beschikking staan van BAAC en de gewenste medewerking zullen
kunnen verlenen. Kosten voortvloeiende uit vertraging veroorzaakt door onbereikbaarheid wordt doorberekend.
4.15 Indien de voormelde, voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, niet volledig of als onjuiste informatie aan BAAC zijn verstrekt
en / of indien niet tijdig of niet volledig aan de voormelde, voor de uitvoering van de overeenkomst voorziene condities is voldaan, is BAAC gerechtigd de
aanvang c.q. uitvoering van de overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever op te schorten alsmede om de uit de vertraging of meerwerk voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
ARTIKEL 5: UITVOERING VAN DE OPDRACHT; UITVOERINGSTERMIJN

5.1 BAAC bepaalt de wijze waarop en door welke van haar medewerkers en / of derden de verleende opdracht uitgevoerd wordt. BAAC kan de samenstelling van
het team van medewerkers wijzigen, indien dit naar haar oordeel voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Een dergelijke wijziging kan op
verzoek van de opdrachtgever uitsluitend plaatsvinden, indien en voorzover door de gewenste wijziging naar het oordeel van BAAC de kwaliteit en / of de
continuïteit van de uitvoering niet nadelig kan worden beïnvloed
5.2 Het staat BAAC vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid in voorkomend geval geheel of gedeeltelijk met inschakeling van hulppersonen en
derden uit te voeren. De keuze van door BAAC in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming
van de nodige zorgvuldigheid.
5.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte
werkzaamheden alsmede aan de inhoud van tussenrapport, concept- en definitieve rapportages en overige verslaglegging geen rechten ontlenen.
5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal, indien van toepassing, BAAC een KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum-) melding en een melding
in verband met artikel 41 van de Monumentenwet doen.
5.5 De uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden geschiedt onder voorbehoud van belemmerende, dan wel vertragende omstandigh eden, welke zich
buiten de verantwoordelijkheid van BAAC voordoen, zoals onwerkbare weersomstandigheden of onwerkbare bodemomstandigheden, het ontbreken van
betredingstoestemming voor het te onderzoeken terrein, de aanwezigheid van hoog gewas, vervuilde grond, explosieven, (pluim)vee / ziekten et cetera.
5.6 Indien is overeengekomen, dat de uitvoering van de overeenkomst aangaande archeologisch onderzoek in fasen zal plaatsvinden, is BAAC B.V. gerechtigd de
aanvang van de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren uit te stellen, totdat het bevoegd geza g of indien van toepassing de
directievoerder, voor archeologisch onderzoek op basis van de resultaten van de daaraan voorafgaande fase een beslissing heeft genomen over de uitvoering
van de volgende fase. BAAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overschrijding van fatale termijnen, doordat (het meedelen van) voornoemde
beslissing(en) om welke reden dan ook op zich laat wachten.
5.7 De eindrapportage wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in eerste instantie gepresenteerd in de vorm van een concept dat voor commentaar aan de
opdrachtgever wordt toegestuurd. De conceptrapportage wordt steeds eerst ter beschikking gesteld na voldoening door de opdrachtgever van de eerste 2
termijnen.
5.8 Commentaar dat binnen 4 weken na toezending van het conceptrapport schriftelijk aan BAAC wordt toegestuurd, zal verwerkt worden in de definitieve
eindrapportage. Verwerking van commentaar dat na deze termijn alsnog op verzoek van de opdrachtgever, directievoerder of bevoegd gezag opgenomen moet
worden, wordt beschouwd als meerwerk en zal als zodanig in rekening worden gebracht.
5.9 De resultaten, vastgelegd in de tussenrapporten en overige conceptrapportages kunnen nimmer dienen als basis voor definitieve besluitvorming. De
opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan deze door BAAC verstrekte concept-rapportages.
5.10 Is voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever BAAC derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen en dient BAAC een redelijke termijn voor voltooiing van de opdracht te worden gegund.
5.11 Is de opdrachtgever een termijnbetaling, al dan niet bij vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te
stellen dan wel ervoor zorg te dragen dat medewerkers en van zijn zijde betrokken derden medewerking verlenen, dan gaat de termijn waarbinnen de
werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is
gesteld en/of de betrokken medewerkers en derden hun noodzakelijke medewerking aan BAAC hebben verleend.
ARTIKEL 6: WIJZIGING EN AANVULLING VAN DE OPDRACHT

6.1 Aan door de opdrachtgever gewenste wijzigingen van de oorspronkelijke overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, zal BAAC naar vermogen
gevolg geven. Aan door een opdrachtgever gewenst uitstel van de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, waarvoor BAAC
capaciteit heeft gereserveerd, kan BAAC alleen gevolg geven, indien de voor die opdracht gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet.
Ingeval de opdrachtgever niettemin zulk uitstel verlangt is de opdrachtgever voor de niet-benutte gereserveerde capaciteit het honorarium verschuldigd. Voorts
is de opdrachtgever vergoeding verschuldigd van reeds gemaakte kosten, welke het gevolg zijn van de gewijzigde aanvangsdatum.
6.2 Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen, die een behoorlijke of veilige uitvoering belemmer en of dreigen te belemmeren,
dient opdrachtgever in overleg met BAAC maatregelen te treffen om tot een ongestoorde voortgang te komen.

6.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkende omstandigheden meebrengen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en / of de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden dienen te worden aangevuld of gewijzigd en de wijzigingen of aanvullingen financiële en / of kwalitatieve
consequenties hebben, zal BAAC de opdrachtgever hierover inlichten en is BAAC gerechtigd de hieruit in redelijkheid voortvloeiende meerkosten aan de
opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij de wijzigingen of aanvullingen het gevolg zijn van omstandigheden die aan BAAC kunnen worden toegerekend.
6.4 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht en het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de opdra cht kan worden beïnvloed,
indien de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en / of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden aangevuld of gewijzigd.
ARTIKEL 7: AANLEVERING

7.1 Onder aanlevering van de uitwerking van de werkzaamheden wordt verstaan de oplevering van een eindrapportage aan de opdrachtgever, zonodig aangevuld
met een toelichting van de gegevens ten burele of te velde. Hierbij behoort het overeengekomen aantal rapporten en / of kaarten. BAAC behoudt zich het recht
voor de eind-rapportages eerst ter beschikking te stellen na voldoening door de opdrachtgever van alle termijnen.
7.2 Van ieder opgeleverd rapport zal BAAC B.V. twee exemplaren toesturen aan de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en één
exemplaar naar de betreffende provinciaal archeoloog, bevoegd gezag en KB. Tevens zullen de resultaten aangemeld worden bij de landelijke archeologische
database Archis.
7.3 Indien de opdrachtgever de data en rapportage in digitale vorm aangeleverd wenst te krijgen, worden de spreadsheets aangeleverd als EXCEL-bestand,
databases in ACCESS of dBASE, beelden als JPEG, kaarten in AutoCAD of Arcview en de teksten als WORDbestanden. Voor de aanlevering, op verzoek
van de opdrachtgever, in andere bestandstypen zal de bestede extra tijd apart in rekening worden gebracht.
7.4 De opdrachtgever is bij publicatie van resultaten uit een rapportage verplicht de uitvoerder(s) van het onderzoek te noemen.
7.5 BAAC behoudt zich het recht voor de resultaten ten behoeve van derden te gebruiken na publicatie van de resultaten door de opdrachtgever. De opdrachtgever
behoudt het recht tot exclusiviteit gedurende 1 jaar na ontvangst van de eindrapportage. Gedurende deze periode betracht BAAC ter zake strikte
geheimhouding.
7.6 Gedurende de periode waarin BAAC overeenkomstig artikel 7.5 tot geheimhouding is verplicht, is BAAC gerechtigd de resultaten van de opdracht uitsluitend
voor zichzelf te gebruiken.
7.7 BAAC is conform de Monumentenwet verplicht de resultaten van inventariserend-, waarderende en definitieve archeologische onderzoeken binnen 2 jaar na
uitvoering uit te werken en te rapporteren aan de landelijke database ARCHIS.
ARTIKEL 8: BETALING EN ZEKERHEIDSSTELLING

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden op een door BAAC aan te wijzen bank- of girorekening binnen de gestelde termijn na
factuurdatum, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan. Alle betalingen moeten geschieden in Euro.
8.2 Wanneer BAAC’s vordering niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is BAAC gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,0% per maand,
dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, ingaande de factuurvervaldatum of
de overeengekomen betalingsdatum. Wanneer de opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen, is BAAC bovendien gerechtigd het
verschuldigde bedrag te verhogen met incasso- en administratiekosten. De buitengerechtelijke incassokosten inclusief administratiekosten worden ten deze
gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 500,00. BAAC is niet verplicht tot bewijs dat deze kosten door BAAC zijn gemaakt.
8.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting alsmede in het geval van aanvraag van faillissement of surseance van
betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever alsmede indien op enig vermogensbestanddeel van de opdrachtgever beslag wordt
gelegd, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft BAAC naar haar keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden,
zonder dat BAAC tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd BAAC’s recht tot het vorderen van de opdrachtgever van volledige vergoeding
van de ten gevolge van de opschorting, opzegging of ontbinding van de overeenkomst door BAAC geleden en nog te lijden schade. Elke vordering welke
BAAC in dit kader op de opdrachtgever heeft is alsdan dadelijk en ineens opeisbaar.
8.4 BAAC is gerechtigd een gedeelte van de prijs en / of van enig door BAAC op grond van de overeenkomst gefactureerd bedrag vooruitbetaling te verlangen
dan wel, naar BAAC’s keuze, een bankgarantie of anderszins een (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is
BAAC gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van BAAC zekerheid heeft
gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de
opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen, geeft BAAC het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de resultaten van
reeds verrichte werkzaamheden, alsmede (concept-)rapportages onder zich te houden, onverminderd BAAC’s recht op vergoeding van kosten, interest en
schade.
8.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die
het langst openstaan, zelfs indien de opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).
ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD, PANDRECHT EN RETENTIERECHT

9.1 Zolang BAAC van de opdrachtgever enig bedrag uit hoofde van de krachtens de gesloten overeenkomst(en) door BAAC verrichte werkzaamheden te vorderen
heeft en/of zolang de opdrachtgever eventuele verplichtingen jegens BAAC wegens niet nakoming van de overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen
terzake van boete, rente en kosten, niet heeft voldaan, behoudt BAAC de eigendom van de door BAAC geleverde rapportages voor.
9.2 De opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende (concept-)rapportages te verveelvoudigen, openbaar te
maken dan wel aan derden ter beschikking te stellen, dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
9.3 BAAC verschaft aan de opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever aan al zijn betalingverplichtingen jegens BAAC, zoals vermeld in artikel 9.1 heeft
voldaan, de eigendom van de (concept-)rapportages onder voorbehoud van pandrecht van BAAC ten behoeve van andere aanspraken die BAAC op de
opdrachtgever heeft. De opdrachtgever zal op eerste verzoek aan BAAC zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.
9.4 BAAC kan het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke B AAC in het kader van de
overeenkomst feitelijk van de opdrachtgever of derden onder zich heeft, indien de opdrachtgever verplichtingen, samenhangend met de uitvoering van de
overeenkomst of andere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit geldt ook ten aanzien van kosten die BAAC heeft moeten maken terzake van
de zorg die BAAC ten aanzien van de zaken van de opdrachtgever en/of derden in acht dienen te nemen
ARTIKEL 10: BODEMVERONTREINIGING

10.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat de grond waarin/waarop de werkzaamheden plaatsvinden niet in zodanige mate verontreinigd is dat aan het onderzoek
extra veiligheid- en/of milieueisen worden gesteld. BAAC zal de werkzaamheden niet eerder verrichten, dan dat de opdrachtgever een daartoe strekkende
verklaring, inclusief een verklaring volksgezondheid, aan de BAAC heeft afgegeven.
10.2 BAAC heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt geconstateerd c.q. er
zodanige aanwijzingen blijken te zijn, dat de grond waarin/waarop de werkzaamheden plaatsvinden verontreinigd is. BAAC zal de uitvoering van de opdracht
hervatten op het moment dat de bodem volledig gesaneerd is c.q. met zekerheid is komen vast te staan dat de veronderstelde verontreiniging niet (meer)
aanwezig is. De opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer een vergoeding te voldoen voor aantoonbaar gederfde inkomsten gedurende de periode dat de
werkzaamheden ten gevolge van de verontreiniging c.q. bodemsanering werden opgeschort.
10.3 BAAC heeft voorts het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien voor of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt
geconstateerd c.q. komt vast te staan c.q. er zodanige aanwijzingen blijken te zijn dat de grond waarin/waarop de werkzaamheden plaatsvinden verontreinigd
is en bodemsanering door de opdrachtgever en/of de rechthebbende op de grond niet wenselijk dan wel onmogelijk wordt geacht. Indien de overeenkomst op
bovenstaande grond wordt beëindigd, is de opdrachtgever aan BAAC een vergoeding verschuldigd naar evenredigheid van de tot dan toe verrichte
werkzaamheden, inclusief de daaruit voorkomende verplichte uitwerking/afwerking van de opgravinggegevens.
10.4 BAAC is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van de afvoer of verplaatsing van de verontreinigde grond; de opdrachtgever zal
dienaangaande opdrachtnemer vrijwaren tegen aanspraken van derden.
10.5 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder grond respectievelijk bodem zowel de vaste bodem, losse grond als het grond- en oppervlaktewater verstaan.
ARTIKEL 11: VERTROUWELIJKHEID

11.1 BAAC zal met betrekking tot de in de relatie verkregen informatie de uiterste zorgvuldigheid betrachten. Informatie van vertrouwelijke aard zal alleen worden
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een opdracht. De opdrachtgever kan BAAC in redelijkheid bijzondere richtlijnen van vertrouwelijkheid bij de
hantering van gerubriceerde/geclassificeerde en andere gegevens opleggen. Aan zulke bijzondere richtlijnen is BAAC alleen gebonden, indien deze tijdig en
als zodanig ter kennis zijn gebracht van BAAC.
ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1 BAAC behoudt het intellectueel eigendomsrecht van de bij de uitvoering van enige opdracht ten behoeve van de opdrachtgever vervaardigde rapportages,
documenten presentaties, software, applicaties, modellen, methoden en technieken.
12.2 Publicatie van onderzoeksresultaten is toegestaan, doch niet eerder dan dat BAAC hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
12.3 De van BAAC afkomstige rapportages, documenten, presentaties, software, applicaties, modellen, methoden en technieken mogen niet gebruikt worden voor
andere doeleinden dan binnen het kader van de verleende opdracht, behoudens na voorafgaande schriftelijke instemming van BAAC en na het overeenkomen
van een passende honorering.
12.4 Evenmin zullen gegevens, modellen, methoden en technieken die zijn gebruikt voor of in het kader van de advisering aan derden kenbaar of openbaar
gemaakt worden behoudens na vooraf gekregen schriftelijke toestemming van BAAC.
12.5 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 13: RECLAMERING

13.1 De opdrachtgever dient eventuele reclames met betrekking tot de door BAAC verrichte werkzaamheden en/of door BAAC verzonden facturen binnen 7 dagen
na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert dan wel binnen 7 dagen na verzending van de betreffende facturen,
schriftelijk aan BAAC kenbaar te maken, dan wel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
13.2 Deze reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Ingeval van een terechte reclame heeft BAAC de keuze tussen aanpassing van
het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet
(meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door de opdrachtgever reeds betaald honorarium.
ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Bij gunning van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de voorgestelde onderzoeksopzet en steekproef grootte van het te onderzoeken
gebied. BAAC kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of schade die samenhangt met het onverwacht aantreffen van archeologische
waarden die zijn gemist tijdens het onderzoek.
14.2 BAAC zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.
14.3 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van BAAC die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is BAAC slechts
aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door de opdrachtgever geleden directe schade, behoudens indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van
leidinggevende functionarissen van BAAC. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.
14.4 BAAC is in ieder geval, ook indien BAAC geen beroep op lid 2 van dit artikel zou toekomen, slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de
wederpartij, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van BAAC’s grove schuld, met dien verstande dat voor vergoeding wegens toerekenbaar
tekortschieten dan wel onrechtmatig handelen door BAAC alleen in aanmerking komt die schade waartegen BAAC verzekerd is, dan wel redelijkerwijze,
gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
14.5 BAAC is in ieder geval, ook indien BAAC geen beroep op lid 1 van dit artikel zou toekomen, niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen
bedrijfs- en/of stagnatieschade, winstderving, gemiste besparingen e.d., door welke oorzaak dan ook ontstaan.
14.6 Ingeval niet tegenstaande de in artikel 14.1 tot en met 14.3 vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen enige aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade
op BAAC mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van die door BAAC geleverde zaken of die door BAAC
verrichte werkzaamheden, ten aanzien waarvan BAAC schadeplichtig is.
14.7 BAAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten, nalatigheid of opzet van personen in BAAC’s dienst of die BAAC bij de
uitvoering van de overeenkomst betrekt, alsmede aanvaardt BAAC geen aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door bij de uitvoering van de
overeenkomst door BAAC gebruikte hulpzaken.
14.8 BAAC is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door BAAC of de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht
betrokken derden en hulppersonen. BAAC is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van der den mede namens c.q ten
behoeve van de opdrachtgever te aanvaarden.
14.9 BAAC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door bij de uitvoering van de opdracht gebruikt e apparatuur,
software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
14.10 BAAC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. BAAC is voorts nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van
besluitvorming op basis van conceptrapportages of nog niet door het bevoegd gezag beoordeelde selectieadviezen in de eindrapportages. De opdrachtgever
vrijwaart BAAC voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan BAAC onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, dan wel de opdrachtgever op basis van conceptrapportages heeft gehandeld.
14.11BAAC zal voorts nimmer aansprakelijk zijn voor het niet naleven door de opdrachtgever dan wel door personen in zijn dienst en/of door hem ingeschakelde
personen van instructies en/of veiligheidsvoorschriften dan wel andere specifieke voorschriften welke gelden op het terrein en/of ten aanzien van de door
BAAC te verrichten werkzaamheden.
14.12 BAAC is nimmer gehouden tot vergoeding van direct of indirect door de opdrachtgever of diens personeel geleden schade, ontstaan door de door BAAC
verstrekte adviezen en/of gegevens.
14.13 BAAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst en/of onrechtmatig handelen, in geval dat zijn oorzaak
vindt in buitengewone of in redelijkheid door BAAC niet voorziene omstandigheden.
14.14 De opdrachtgever vrijwaart BAAC tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de opdrachtgever, terzake van schade, in welke
vorm dan ook door deze derden geleden, waarvoor BAAC krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is.
14.15 Ingeval de opdrachtgever risico's aan enig werk of enige opdracht, verbonden door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden BAAC te vrijwaren
voor toepassing van enig regresrecht vanwege de verzekeraar.
14.16 Elke aansprakelijkheid en alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan, ook jegens BAAC in verband met het
verrichten van werkzaamheden door BAAC vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend
kon zijn met de schadeveroorzakende handeling door BAAC.
ARTIKEL 15: OVERMACHT

15.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor BAAC ten gevolge van overmacht niet
mogelijk is, heeft BAAC het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering der overeenkomst voor ten hoogste zes maanden
op te schorten. Indien de overmachtsituatie na verloop van de zes maanden opschortingstermijn nog altijd in stand is, is BAAC gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden en indien de overmachtsituatie binnen de zes maanden opschortingstermijn wordt opgeheven, zal BAAC de uitvoering van de opdracht alsnog
hervatten.
15.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van BAAC waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt ver hinderd. Als dergelijke
overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval, ziekte van werknemers, onwerkbare weersomstandigheden en onwerkbare
bodemomstandigheden, het ontbreken van betredingstoestemming, aanwezigheid van (milieu)verontreinigingen of explosieven, het om welke reden dan ook
het in gebreke blijven van BAAC’s eigen leveranciers, opdrachtnemers en/of stakingen, machinebreuk, verstoring van energie voorzieningen, maatregelen van
overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadigingen bij transport etc.
ARTIKEL 16: ANNULERING

16.1 Annulering door de opdrachtgever van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met BAAC’s voorafgaande schriftelijke instemming. Indien BAAC
akkoord gaat met de annulering, is de opdrachtgever aan BAAC een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de opdrachtgever bij
uitvoering van de overeenkomst aan BAAC zou moeten hebben voldoen, onverminderd BAAC’s rechten om volledige vergoeding van kosten en schade te
vorderen.
ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

17.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en BAAC wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
17.2 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met BAAC gesloten overeenkomsten, dan wel van na dere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn,
dan wel die ontstaan naar aanleiding van door BAAC gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch,
tenzij BAAC een andere rechter mocht adiëren.

