
Algemene Voorwaarden Ontsmettingsbedrijf J. Olischlager B.V., versie september 2018 

Artikel 1 Definities 1. Wederpartij: de (rechts)persoon 
of (rechts)personen die wederpartij is/zijn van 
Olischlager bij een Opdracht.  2. Olischlager: 
Ontsmettingsbedrijf J. Olischlager B.V., Watermolen 40, 
6229 PM, Maastricht, KvK 14612564. 3. Derden: alle 
(rechts)personen niet zijnde Wederpartij of Olischlager, 
waaronder mede begrepen (rechts)personen die een of 
meerdere overeenkomsten met Wederpartij zijn 
aangegaan die (in)direct gerelateerd zijn aan de 
Opdracht. 4. Opdracht: iedere overeenkomst tussen 
Olischlager en Wederpartij inhoudende koop, huur, 
opdracht, (onder) aanneming van werk of met enige 
andere inhoud van welke aard dan ook. 5. Resultaten: 
de (im)materiële prestatie(s) van Olischlager die het 
resultaat is/zijn van de uitvoering van een Opdracht. 6. 
Zaken: alle roerende zaken, waaronder begrepen 
documentatie, planningen, schema’s, (werk)tekeningen, 
et cetera en digitale gegevens op gegevensdragers. 
 
Artikel 2 Uitvoering van de Opdracht en betaling 1. 
Olischlager zal zich inspannen om Opdrachten correct 
uit te voeren. Opdrachten hebben niet het karakter van 
een resultaatsverplichting, tenzij anders 

overeengekomen. 2. Overeengekomen 
leveringstermijnen van Olischlager hebben nimmer het 
karakter van een fatale termijn. 3. Alle door Olischlager 
aan Wederpartij geleverde Zaken blijven eigendom van 
Olischlager totdat Wederpartij aan alle 
betalingsverplichtingen jegens Olischlager, uit hoofde 
van welke Opdracht dan ook, heeft voldaan. 4. 
Wederpartij mag geen verplichtingen jegens Olischlager 
opschorten. 5. Wederpartij is niet bevoegd om 
vorderingen die Wederpartij op Olischlager heeft te 
verrekenen met vorderingen die op Olischlager op 
Wederpartij heeft. 6. Een op een factuur van Olischlager 
genoemde betalingstermijn heeft het karakter van een 
fatale termijn. Na de vervaldatum van de factuur is 
Wederpartij in verzuim en is Wederpartij wettelijke 
handelsrente aan Olischlager verschuldigd. Voorts is 
Wederpartij gehouden om in voorkomend geval de 
daadwerkelijk door Olischlager gemaakte incassokosten 
aan Olischlager te vergoeden, zulks met een minimum 
van € 500,- per niet voldane factuur, of zoveel meer als 
Olischlager op grond van de toepasselijke staffel voor 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening mag 
brengen. Facturen van rechtshulpverleners gelden als 
dwingend bewijs van de daadwerkelijk gemaakte 
incassokosten. 
 
Artikel 3 Aansprakelijkheidsbeperking, gevolgen 
ontbinding 1. Olischlager kan door Wederpartij nimmer 
aansprakelijk worden gehouden tot vergoeding van 
schade die de Wederpartij heeft geleden door: a. een 
toerekenbare tekortkoming van Olischlager in de 
nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij 
uit hoofde van een Opdracht; of b. een onrechtmatige 
gedraging van Olischlager, in het bijzonder ook 
vanwege de verwezenlijking van gevaar vanwege 
gevaarlijke stoffen in de zin art. 6:175 BW;  een en 
ander tenzij de schade het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van leidinggevende(n) van 
Olischlager. 2. Indien de aansprakelijkheid van 
Olischlager als bedoeld in het vorige lid niet conform het 
vorige lid uit te sluiten valt dan is de totale 
aansprakelijkheid van Olischlager beperkt tot directe 
schade en wel tot 50% van het bedrag dat Olischlager 
voor de 

   

uitvoering van de desbetreffende Opdracht heeft    
ontvangen of zoveel minder als de schadeverzekeraar 
van    Olischlager in voorkomend geval uitkeert.  3. 
Onder directe schade wordt enkel verstaan:   a. 
redelijke kosten die de Wederpartij moet maken om de    
prestatie van Olischlager aan de Opdracht te laten    
beantwoorden; deze schade wordt echter niet vergoed    
indien de Opdracht door of op vordering van de    
Wederpartij wordt ontbonden;   b. redelijke kosten, 
gemaakt ter vaststelling van de oorzaak    en de 
omvang van de schade, voor zover de vaststelling     
betrekking heeft op directe schade;   c. redelijke 
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking    van 
schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze    
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade 
in    de zin van deze voorwaarden. 4.  Aansprakelijkheid 
van Olischlager voor indirecte schade is    uitgesloten. 
Onder indirecte schade wordt verstaan, alle schade    
die niet directe schade zoals bedoeld in vorig artikellid 
is, zoals    maar niet beperkt tot gevolgschade en 
gederfde winst. 5. Iedere schadevergoedingsvordering 
van de Wederpartij vervalt    binnen 6 maanden na 
ontstaan van de schadeveroorzakende Dit laat onverlet 

de verplichting van Wederpartij tijdig over een    
tekortkoming van Olischlager te klagen. 6. Het bepaalde 
in dit artikel geldt ook ten gunste van alle Derden    die 
Olischlager ter uitvoering van een Opdracht inzet. 7. 
Door ontbinding van een Opdracht om welke reden dan 
ook    ontstaan voor Olischlager nooit 
ongedaanmakingsverplichtingen.  

  
Artikel 4 Vrijwaring en schadeloosstelling 1.  
Wederpartij vrijwaart Olischlager tegen aanspraken van 
Derden,   van welke aard dan ook, die gerelateerd zijn 
aan of (in)direct   verband houden met (de door 
Olischlager en/of Wederpartij uit    te voeren 
werkzaamheden uit hoofde van) een Opdracht. 2. 
Wederpartij zal Olischlager op eerste verzoek 
schadeloos houden  voor aanspraken van Derden, zoals 
bedoeld in het vorige  artikellid.  

  
Artikel 5 Verplichtingen van de Wederpartij 1. De 
Wederpartij volgt alle instructies van Olischlager op die    
redelijkerwijze gegeven worden teneinde de Opdracht 
op een    correcte, efficiënte en veilige wijze uit te 
voeren. 2. Wederpartij is verplicht de locatie waar de 
Opdracht uitgevoerd   op een zodanige wijze aan te 
bieden dat werkzaamheden op een    veilige manier 
uitgevoerd kunnen worden. 3. Als Wederpartij haar 
verplichtingen jegens Olischlager niet    nakomt, is 
Wederpartij verplicht alle kosten, alsmede alle    
arbeidsuren tegen het gebruikelijk uurtarief, te 
vergoeden die    Olischlager ten gevolge daarvan 
aanvullend moet maken. Het    bepaalde in vorige volzin 
laat overige rechten van Olischlager op    grond van de 
wet of overeenkomst geheel onverlet.  

  
Artikel 6 Toepasselijke voorwaarden, recht en 
geschillen 1. Er zijn nimmer algemene voorwaarden van 
Wederpartij op een    Opdracht van toepassing. De 
toepasselijkheid daarvan wordt    uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 2. Alle Opdrachten, alsmede geschillen 
die voortvloeien uit    een Opdracht worden beheerst 
door het Nederlands recht. De    toepasselijkheid van 
het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 3. Alle 
geschillen die naar aanleiding van (de uitvoering    van) 
een Opdracht mochten ontstaan, worden in eerste 
aanleg   uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter 

van de    Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht. 
 


