
AANVULLENDE VOORWAARDEN HELMINK ENGINEERING 
Gevestigd te (6921 TM) Duiven aan de Marten Toonderstraat 10 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63932695 
 

Artikel 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Helmink Engineering: de contractuele wederpartij bij de overeenkomst met de opdrachtgever en gebruiker van de 

onderhavige aanvullende voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub c BW. 

2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij bij de overeenkomst met Helmink Engineering in de zin van artikel 6:231 sub c 

BW, alsmede iedere organisatie waarmee de opdrachtgever in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is 

gelieerd 

3. RVOI-2001: De “Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau 2001”. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle door Helmink Engineering aanvaarde opdrachten van toepassing 

deze algemene voorwaarden en de “Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau” 

(RVOI-2001), hierna te noemen RVOI-2001 met inachtneming van de onderstaande bepalingen. 

2. De opdrachtgever wordt geacht de RVOI met bijlage te kennen. De RVOI-2001 wordt op verzoek kosteloos door Helmink 

Engineering verstrekt. 

3. In geval van tegenstrijdige bepalingen in de offerte, deze aanvullende voorwaarden en de RVOI-2001 zal de inhoud van de 

offerte prevaleren boven de aanvullende voorwaarden, die op hun beurt zullen prevaleren boven de RVOI-2001. 

4. De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van de opdracht akkoord te verklaren met de toepasselijkheid 

van deze aanvullende voorwaarden en de RVOI-2001 en afstand te doen van toepassing van eventueel door de 

opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden. 

 

Artikel 3. Offertes en opdrachtbevestigingen 

1. Alle offertes, prijsopgaven, brochures, prijslijsten en dergelijke van Helmink Engineering zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een offerte c.q. prijsopgave en dergelijke een vrijblijvend aanbod bevat en dit 

aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Helmink Engineering het recht om het aanbod binnen twee (2) 

werkdagen na ontvangst van de opdracht door opdrachtgever te herroepen. Eerdere offertes c.q. prijsopgaven en dergelijke 

worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte c.q. prijsopgave en dergelijke. 

2. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Helmink Engineering de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de 

uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Helmink Engineering 

deze informatie te verstrekken. 

3. Helmink Engineering brengt de offerte schriftelijk uit. 

4. Een opdracht komt eerst tot stand na ontvangst door Helmink Engineering van de door de opdrachtgever ondertekende 

offerte. 

 

Artikel 4. Prijsbepaling en betalingen 

1. De na de offertedatum aan Helmink Engineering opgelegde heffingen, belastingen, retributies e.d. en respectievelijk 

verhogingen daarvan die betrekking hebben op projecten worden doorberekend aan de opdrachtgever. 

2. De offerte is mede gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt en de op de datum van de aanbieding 

geldende kostenbepalende factoren. Vanaf deze datum worden eventuele prijs- en loonwijzigingen doorberekend. 

3. In afwijking van het bepaalde in de RVOI-2001 artikel 10 lid 12, dient de betaling van facturen binnen 14 dagen na 

factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder 

dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. 

5. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% 

per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle 

(buiten)gerechtelijke kosten welke Helmink Engineering maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - 

komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een vergoeding 

verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). 

Indien de werkelijk door Helmink Engineering gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze 

eveneens voor vergoeding in aanmerking. 
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6. Het niet (tijdig) voldoen aan enige (betalings)verplichting door een derde jegens de opdrachtgever, geeft de opdrachtgever 

niet het recht zijn (betalings)verplichting jegens Helmink Engineering niet na te komen dan wel deze op te schorten.  

7. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient de opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de 

betreffende factuur schriftelijk aan Helmink Engineering kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op 

betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 

8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Helmink 

Engineering en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Helmink Engineering onmiddellijk opeisbaar. 

9. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige aftrek, verrekening, compensatie of schuldvergelijking toe te passen. 

 

Artikel 5. Meer- en minderwerk 

1. Helmink Engineering is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen op 

het totaalbedrag van de offerte. 

2. Als meerwerk wordt mede beschouwd al het werk dat door Helmink Engineering hetzij op verzoek van de opdrachtgever, 

hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften is uitgevoerd tegen de geldende 

verrekentarieven. Evenzo wordt het minderwerk vastgesteld. Het bepaalde in artikel 7:755 BW wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

 

Artikel 6. Vrijwaring en aansprakelijkheid 

1. Helmink Engineering hanteert op het gebied van vrijwaring en aansprakelijkheid de voorwaarden van de RVOI-2001. 

2. Gebreken zullen door Helmink Engineering worden opgelost door herstel van het gebrekkige werk of vervanging van het 

gebrekkig materiaal, of door toezending van de betreffende materialen ter vervanging. 

3. Gebreken of klachten dienen door de opdrachtgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aan Helmink Engineering te 

worden gemeld per e-mail of schriftelijk aan het adres van Helmink Engineering. Uiterlijk binnen 14 dagen zal Helmink 

Engineering op de klacht van de opdrachtgever reageren. 

 

Artikel 7. Overmacht 

1. Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang 

van Helmink Engineering gevergd kan worden, geeft Helmink Engineering het recht om de overeenkomst geheel of ten dele 

te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van schade en 

andere mogelijk hieruit voortvloeiende kosten. 

2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel wordt onder meer verstaan: oorlog(sdreiging), oproer, brand, 

werkstaking bij betrokken bedrijven en diensten, ongunstige weersomstandigheden, stagnatie in levering door 

nutsbedrijven en onderaannemers, overheidsmaatregelen (waaronder niet op tijd verleende vergunningen en 

toestemmingen), verkeersstoringen en alle overige omstandigheden die buiten toedoen van Helmink Engineering de 

naleving van de overeenkomst kunnen verhinderen. 

 

Artikel 8. Toepasselijk recht 

Op alle door Helmink Engineering aanvaarde en uitgevoerde opdrachten is Nederlands recht van toepassing. 


