
Algemene voorwaarden  
 

1 van 4  

 

 

 

 

 

 

Artikel 1. Definities 
 
Geonius:  Geonius Groep B.V. of een van haar dochtermaatschappijen in 

Nederland of buiten Nederland. 
Opdrachtgever:  De contractpartij ten behoeve van de uitvoering van diens 

opdracht aan Geonius waarvoor deze overeenkomst wordt 
aangegaan. 

Opdrachtnemer:  De contractpartij van Geonius waarmee deze overeenkomst is 
aangegaan. 

DNR 2011:    De Nieuwe Regeling 2011, versie juli 2013. 
Back-to-back principe:  de inhoud van de overeenkomst tussen Geonius en 

opdrachtnemer wordt bepaald door de inhoud van de 
overeenkomst tussen opdrachtgever (principaal) en Geonius. 

 

Artikel 2. DNR van toepassing 
 

1. De DNR 2011 is van toepassing op alle overeenkomsten tenzij daarvan in deze 
inkoopvoorwaarden wordt afgeweken. 

2. Indien Geonius voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst met haar 
opdrachtnemer, de overeenkomst tussen Geonius en haar Opdrachtgever toezendt, zijn 
de voorwaarden van deze opdracht tevens geldend tussen Geonius en haar 
opdrachtnemer conform het back-to-back principe. Indien daarin voorwaarden staan 
die verder gaan dan hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen, gelden de 
voorwaarden uit de overeenkomst tussen Geonius en Opdrachtgever. 

 

Artikel 3. Order 
 

Aanvullend op artikel 29 en 30 van de DNR 2011 zijn de leden 1 tot en met 3 van toepassing 
1. Beëindiging bij insolvabiliteit: 

Als naar het oordeel van een kredietwaardigheidsbeoordelaar de financiële positie van 
een opdrachtnemer verslechtert danwel surseance van betaling of faillissement is 
aangevraagd danwel verleend, is Geonius gerechtigd nadere eisen te stellen aan de 
samenwerking met en betaling aan de opdrachtnemer. Hieronder valt ook de 
mogelijkheid om de samenwerking met de opdrachtnemer per direct op te zeggen. 
Geonius is gerechtigd om een kredietwaardigheidscheck uit te voeren. 

2. Wijziging zeggenschap:  
Bij een voorgenomen en/ of doorgevoerde wijziging in de zeggenschap van een 
opdrachtnemer heeft Geonius het recht om haar positie te heroverwegen. Indien naar 
het oordeel van Geonius de zeggenschap dusdanig is gewijzigd dat van een 
ongewijzigde voortgang in het project geen sprake meer is of kan zijn, heeft Geonius het 
recht de overeenkomst te ontbinden. 

3. De ontbinding op grond van de leden 1 en 2 vindt plaats zonder ingebrekestelling. 
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Artikel 4. Verplichtingen opdrachtnemer 
 

1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit met inachtneming van de in Nederland geldende 
wet- en regelgeving. Voor zover de opdracht in het of voor het buitenland wordt 
uitgevoerd, neemt opdrachtnemer ook de daar geldende wet- en regelgeving in acht.  

2. Opdrachtnemer is verplicht naar de normen van de bedrijfstak zich voldoende te 
verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en bedrijfs- en 
beroepsaansprakelijkheid. 

3. De opdrachtnemer, en eventueel door haar ingezette derden, zijn op eerste verzoek 
verplicht aan te tonen dat zij over een geldige en toereikende bedrijfs- en beroeps-, en 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering beschikken. 

4. Voor zover Geonius audits en keuringen wenst uit te voeren, stelt opdrachtnemer 
Geonius daartoe in staat en verleent zij toegang tot alle daarvoor benodigde plaatsen en 
objecten. 

5. Indien sprake is van facturatie direct of indirect op basis van uren wordt op verzoek ook 
toegang verleend tot de urenadministratie. 

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 
 

1. De opdrachtnemer is jegens Geonius aansprakelijk voor alle schade, aanspraken van 
derden en bijhorende kosten, welke door Geonius zijn gemaakt of die op een andere 
manier verband houden met de overeengekomen afspraak. 

2. Partijen maken de in artikel 15 eerste lid DNR 2011 bedoelde keuze tot een bedrag gelijk 
aan driemaal de opdrachtsom met een maximum van € 2.500.000,--.  

3. Verzekering door de opdrachtnemer leidt niet tot beperking van haar aansprakelijkheid 
noch tot medeaansprakelijkheid van Geonius. 

4. Geonius en door of namens haar ingezet personeel is niet aansprakelijk voor enige 
schade welke opdrachtnemer of diens medewerkers lijden, behoudens in geval van 
opzet of grove schuld van Geonius of haar personeel. 

Artikel 6. Prijs- en betalingscondities en facturatie 
 

In afwijking van artikel 56 DNR lid 4 wordt een betaaltermijn gehanteerd van 45 dagen na 
ontvangst van de factuur. 

 

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens 
 

1. Indien van toepassing, dient de opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat 
persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming op een 
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Het gebruik van deze 
persoonsgegevens is uitsluitend toegestaan m.b.t. de overeenkomst en mogen deze 
persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van 
deze overeenkomst. 
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2. Bij incidenten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, zal de opdrachtnemer een 
eventueel door Geonius ontvangen boete en/of opgelopen schade, vergoeden aan 
Geonius. 

 

Artikel 8. Contract overdracht / uitbesteding 
 

1. De verplichtingen voor opdrachtnemer uit deze overeenkomst mogen niet worden 
overgedragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Geonius. 

2. Indien de overeenkomst (uitvraag of offerte) de inzet van een benoemde persoon 
noodzakelijk maakt, mag een andere persoon deze taken niet overnemen zonder 
toestemming van Geonius. Indien een benoemde persoon niet meer wordt ingezet, maar 
diens inzet is wel noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, heeft Geonius het 
recht de overeenkomst te beëindigen. 

3. Opdrachtnemer mag werkzaamheden uitbesteden aan een derde onder voorbehoud van 
goedkeuring van de derde door Geonius. Voor zover deze uitbesteding is beschreven in 
de offerte van de opdrachtnemer, wordt goedkeuring verondersteld. 

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom 
 

1. De opdrachtnemer verleent aan Geonius een over te dragen licentie op alle intellectuele 
eigendomsrechten waarvan eigendom bij de opdrachtnemer blijft. Deze licentie is voor 
het gebruik van producten en diensten door de opdrachtgever. Mochten intellectuele 
eigendomsrechten op producten dan wel diensten ontstaan, dan komen deze toe aan 
Geonius.  

2. Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat over de eigendom van 
informatiedragers, dan wel de intellectuele eigendomsrechten daarvan, wordt ervan 
uitgegaan dat die eigendom bij Geonius berust tot anders is bewezen. Tegenbewijs dient 
te worden geleverd door opdrachtnemer. 

3. De kosten van de licentie is inbegrepen in de overeengekomen prijs. De opdrachtgever 
vrijwaart Geonius van financiële gevolgen m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten. 
(art. 25 lid 3 Auteurswet/ art. 2:24b BW) 

 

Artikel 10. Geheimhouding 
 

Opdrachtnemer is jegens Geonius en haar opdrachtgever gehouden tot geheimhouding 
van alle in het kader van de opdracht verworven kennis omtrent het project. 

 
 

Artikel 11. Ketenaansprakelijkheid 
 

1. Indien de Wet ketenaansprakelijkheid van toepassing is op de overeenkomst, dient de 
opdrachtnemer aan alle verplichtingen te voldoen welke hieruit voortvloeien. 



4 van 4  

2. Geonius heeft de bevoegdheid dat deel van de prijs welke betrekking heeft op de 
loonbelasting niet aan de opdrachtnemer te betalen maar te voldoen via een G-
rekening, dan wel rechtstreeks aan de fiscus. 

3. De factuur van de onderaannemer moet voldoen aan de eisen van artikel 35a Wet op de 
omzetbelasting 1968. 

 

Artikel 12. Bevoegde rechter 
 

Geschillen tussen partijen die naar aanleiding van de overeenkomst of deze algemene 
voorwaarden mochten ontstaan, van welke aard en omvang dan ook, daaronder mede 
begrepen geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, 
zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Maastricht. 

 


