BLIIA
Algemene Voorwaarden.
1 Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. BLIIA, die gevestigd is aan de Peeldijk 12a te Milheeze (KvK 17234726)
2. De klant: is de partij die aan BLIIA een opdracht geeft als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inspectie-, aanleg en onderhoudswerkzaamheden
en overige dienstverlening door BLIIA aan de klant, met uitzondering van, onder voorbehoud van voor zover
hiervan bij schriftelijke overeenkomst/opdrachtbevestiging/getekende offerte wordt afgeweken.

3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden samen met de getekende offerte.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant aan de hand van de getekende offerte, aan
BLIIA formeel opdracht heeft verstrekt en BLIIA de opdracht formeel heeft aangenomen.
3. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere gedane voorstellen, afspraken en
correspondentie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

4 Diensten
Beschrijving van de diensten
1. Metingen en werkzaamheden t.b.v. aanleg, inspecties en onderhoud aan alle elektra- gas- en watertechnische installaties.
3. Overige dienstverlening m.b.t. energie en veiligheid gerelateerde zaken.

5 Informatieverstrekking en medewerking
1. De klant is verplicht aan BLIIA alle medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het
bepaalde in de overeenkomst.
2. Ook is de klant verplicht zowel gevraagd als ongevraagd aan BLIIA alle informatie te verstrekken die voor
de toepassing en uitvoering van het bepaalde in de overeenkomst van belang is of kan zijn.

6 Geheimhouding
BLIIA zal de gegevens die haar door de klant in het kader van de opdracht als vertrouwelijk zijn verstrekt of
waarvan BLIIA redelijkerwijs kan vermoeden dat zij een vertrouwelijk karakter hebben, geheimhouden
tegenover derden, tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking.

7 Intellectuele eigendom
1. BL:IIA behoudt of verkrijgt de exclusieve (intellectuele) eigendomsrechten op alle in het kader van de
overeenkomst/opdracht door BLIIA geschreven of ontwikkelde geestesproducten, een en ander in de
breedste zin.
2. Het is de klant verboden alle in het kader van de overeenkomst/opdracht gebruikte en ontwikkelde
producten, een en ander in de ruimste zin, te (doen) verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, tenzij de
producten zoals blijkt uit de overeenkomst/opdracht uitdrukkelijk voor omschreven handelingen zijn bestemd.
3. Voorwaarde 7.1 en 7.2 hebben betrekking op de diensten zoals omschreven in voorwaarde 4 Diensten.
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8 Facturering/Betaling
1. Voor alle diensten door BLIIA als bedoeld in deze algemene voorwaarden van de overeenkomst is de
klant de bedragen verschuldigd die volgen uit de (tarievenregeling van BLIIA), tenzij daarvan in de
overeenkomst/offerte of opdrachtbevestiging is afgeweken.
2. BLIIA brengt alle bedragen die de klant haar als gevolg van de overeenkomst verschuldigd is, door middel
van een nota (maandelijks) aan hem in rekening, tenzij anders is overeengekomen. De betaling van de nota
dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
3. Als de klant in gebreke blijft binnen de in het vorige lid genoemde termijn te betalen en betaling ook
achterwege blijft nadat BLIIA de klant ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, is de klant van
rechtswege in gebreke en is BLIIA gerechtigd onverminderd de overige rechten van BLIIA, vanaf de
vervaldag aan de klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algemene voldoening.
4. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van BLIIA daartoe aanleiding
geeft, is BLIIA gerechtigd van de klant te verlangen, dat deze onverwijld – aanvullende – zekerheid stelt in
een door BLIIA te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Als de klant hieraan geen gehoor geeft, is BLIIA
gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, haar werkzaamheden en verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat de klant aan BLIIA uit welke hoofde dan ook
verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. Betaling door de klant dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen dertig dagen
na factuurdatum. De betalingsverplichting kan niet worden opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren
tegen – de hoogte van – de nota. Betaling in gedeelten kan slechts met toestemming van BLIIA plaats vinden.
6. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten-) gerechtelijke (incasso-)kosten, die BLIIA maakt als gevolg van een
niet voldoen door de klant aan zijn betalingsverplichting, komen ten laste van de klant.

9 Aansprakelijkheid
1. BLIIA zal haar werkzaamheden en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst naar beste kunnen
uitvoeren en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van haar kan worden verwacht. Als de klant aantoont
dat hij schade heeft geleden door een fout van BLIIA, die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is BLIIA
aansprakelijk voor de directe schade tot een bedrag van ten hoogste € 100, - (zegge: een honderd Euro) per
gebeurtenis.
2. BLIIA zal van haar aansprakelijkheid onder deze overeenkomst ontheven worden, wanneer een
gebeurtenis of zaak plaatsvindt die buiten haar redelijke macht valt en die niet aangemerkt kan worden als
een waarschijnlijke gebeurtenis.
3. BLIIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als deze het gevolg zijn van
verborgen gebreken die redelijkerwijs niet door BLIIA ontdekt hadden kunnen worden of dat BLIIA een fout
maakt die het gevolg is van een het door de klant niet, niet tijdig of anderszins niet behoorlijk verstrekken
van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde of vereiste informatie.
4. De in lid 1 genoemde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de in het kader
van de uitvoering van de verplichtingen en werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst door BLIIA
ingeschakelde derden, die daarom hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking
hebben.
5. De klant vrijwaart BLIIA tegen vorderingen, uit welke hoofde ook, van derden, die stellen schade te hebben
geleden als gevolg van de wijze waarop BLIIA de opdracht van de klant heeft uitgevoerd.
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10 Opzegging/Ontbinding/Beëindiging
1. De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van 6 maanden.
2. BLIIA is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen:
a. Als de klant in staat van faillissement wordt verklaard of indien hij surseance van betaling aanvraagt, indien
op diens goederen beslag wordt gelegd of in geval van liquidatie of overname van de onderneming van de
klant; en
b. In geval de klant in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst
en nakoming niet alsnog heeft plaats gevonden binnen dertig dagen na ontvangst van een schriftelijke
aanmaning daartoe.
c. Indien BLIIA van zijn bevoegdheid als bedoeld in het tweede lid gebruik maakt zal dit ter stond aan de
klant worden meegedeeld.
d. Alle bedragen, die de klant op het moment van eindigen – op welke wijze ook – van de overeenkomst aan
BLIIA verschuldigd was, zijn op dat moment onmiddellijk opeisbaar.

11 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de klant en BLIIA, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,
is Nederlands recht van toepassing.

12 Bijzondere bepalingen
1. De klant kan zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst slechts overdragen aan een
derde na schriftelijke goedkeuring van de directie van BLIIA.
2. Als en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige
bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende
bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe,
zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
3. In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen
bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen bepalingen.
4. Bij langdurige overeenkomsten wordt de landelijke prijsindex en marktontwikkeling gehanteerd.
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