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ARTIKEL 1
DOEL EN GELDIGHEID

c.	In het geval één of meer voorwaarden van de AVA 2015
nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige
voorwaarden van de AVA 2015 van kracht blijven.

Deze ‘Algemene Voorwaarden voor het Uitvoeren van

Opdrachtgever en Adviseur zullen over de voorwaarden,

Adviesopdrachten bij NV Waterbedrijf Groningen‘, hierna

die nietig zijn of worden overleg plegen, teneinde een

te noemen ‘AVA 2015’, zijn van toepassing op alle

vervangende regeling te treffen, in die zin, dat de strek-

opdrachten en overeenkomsten inzake advieswerkzaam-

king van de AVA 2015 behouden blijft.

heden tussen N.V. Waterbedrijf Groningen en adviseurs,
respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij nadrukkelijk

ARTIKEL 4

anders overeengekomen is.

OPDRACHT

ARTIKEL 2

a.	De opdracht aan Adviseur bevat ten minste een verwij-

DEFINITIES

zing naar deze voorwaarden, een omschrijving van de
te verrichten werkzaamheden, de grondslag van afreke-

NV Waterbedrijf Groningen: N.V. Waterbedrijf Groningen
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen
onder nummer 02008621.

ning, de wijze van rapporteren over de resultaten, de
uiterlijke afleveringsdatum en de prijs.
b.	Adviseur die, zonder daartoe schriftelijke opdracht van

DNR 2011: Rechtsverhouding tussen Opdrachtgever-

Opdrachtgever te hebben ontvangen, met de werk-

architect, Ingenieur en adviseur

zaamheden een aanvang maakt, doet zulks voor eigen

AVA 2015: Algemene Voorwaarden voor het Uitvoeren van

rekening en risico.

Adviesopdrachten bij NV Waterbedrijf Groningen
Opdrachtgever: De directie van NV Waterbedrijf Groningen

ARTIKEL 5

of haar rechtsopvolgers

TARIEVEN

Adviseur: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie NV
Waterbedrijf Groningen een adviesopdracht verstrekt,

a.	De in de DNR 2011 vermelde honoreringssystemen,

respectievelijk hun rechts-opvolgers. Onder Adviseur

alsmede hoofdstuk 10 van de DNR 2011, zijn niet van

wordt in het kader van de Opdracht mede aangemerkt

toepassing.

door Adviseur ten behoeve van de Opdracht ingescha-

b.	Opdrachten worden verstrekt op basis van:

kelde derden , waaronder personeel en medewerkers

- vast bedrag of

van Adviseur, alsmede door Adviseur ten behoeve van de

- op basis van afrekening van de door de adviseur

Opdracht andere ingeschakelde derden (bijv. middels
detachering).
Opdracht: Opdracht van Opdrachtgever aan Adviseur
voor het verrichten van advieswerkzaamheden.

gemaakte werkelijke kosten met een door de adviseur
gegarandeerd maximum bedrag.
c.	De grondslag van afrekening zal in de opdracht worden
vermeld.
d.	Indien de tarieven van Adviseur wijzigen, doet Adviseur

ARTIKEL 3

de Opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk mededeling.

JURIDISCHE GRONDSLAG

Wijzigingen in tarieven kunnen niet leiden tot bijstelling
van de in de betreffende opdrachten genoemde bedragen.

a.	Op de AVA 2015 is van toepassing de DNR 2011. In het

e.	Indien tariefstijgingen van Adviseur niet stroken met de

geval dat één of meerdere van de voorwaarden van de

voor de betreffende branche geldende prijsindices, is

AVA 2015 in strijd zijn met voorwaarden van de DNR

Opdrachtgever gerechtigd de opdracht tussentijds te

2011, prevaleren de voorwaarden van de AVA 2015,

ontbinden. Bij deze toets zal het CBS-indexcijfer van

tenzij bij opdracht anders overeengekomen.

regelingslonen van volwassen werknemers/diensten/

b.	In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden
in strijd zijn met algemene voorwaarden van Adviseur,
prevaleren de voorwaarden van de AVA 2015, tenzij bij
opdracht anders overeengekomen.

zakelijke dienstverlening als leidraad worden aangehouden.
f.	Kosten van eventueel door Adviseur in te schakelen
derden, zullen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever
schriftelijk heeft toegestemd in het inschakelen van die
derden, op basis van kostprijs aan Opdrachtgever
worden doorberekend.
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ARTIKEL 6

ARTIKEL 8

DECLARATIE EN BETALING

GEHEIMHOUDINGSPLICHT, PUBLICATIE

a. Maanddeclaraties dienen zo spoedig mogelijk, doch

a. Adviseur staat er jegens Opdrachtgever voor in dat alle

uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na het verstrijken van

aan hem beschikbaar gestelde informatie van en over

de maand bij Opdrachtgever worden ingediend.

Opdrachtgever vertrouwelijk zal worden behandeld,

b. Als bijlage bij de maanddeclaratie dienen de gemaakte

ook na beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtge-

kosten te worden gespecificeerd naar naam van de

ver is voorts tot geheimhouding verplicht van al het-

medewerker, tariefgroep, reproduktiekosten, reis- en

geen hem bekend is/wordt met betrekking tot de

verblijfkosten en overige kosten.
c. Adviseur dient Opdrachtgever tevens als bijlage bij de

onderneming van Opdrachtgever.
b. De in lid a van dit artikel bedoelde geheimhoudings-

maanddeclaratie te informeren omtrent het verloop van

verplichting geldt niet voor informatie en gegevens:

de gemaakte kosten ten opzichte van de in betreffende

- waarvoor Opdrachtgever expliciet toestemming heeft

opdracht genoemde bedragen.

gegeven tot openbaarmaking;

d. Op de declaraties dienen het project-, order- en crediteur-

- die op het moment van ontvangst reeds waren gepu-

nummer van de NV Waterbedrijf Groningen, alsmede

bliceerd of op andere wijze reeds algemeen bekend

het kenmerk van de betreffende opdracht te worden

waren geworden;

vermeld.
e. De gemaakte kosten dienen op de declaratie opgegeven te worden in Euro’s.
f. Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen binnen
60 kalenderdagen na indiening van de desbetreffende
declaraties voldoen.

- die op basis van de wet of op last van een rechterlijke
instantie openbaar gemaakt moeten worden;
de door de Adviseur onafhankelijk van enige relatie
met Opdrachtgever werden ontwikkeld;
- die, anders dan door enige daad of enig nalaten door
de adviseur, na het moment van ontvangst werden
gepubliceerd of op andere wijze algemeen bekend

ARTIKEL 7

zijn geworden.

EIGENDOMSRECHT, AUTEURSRECHT
ARTIKEL 9
a. In afwijking van hetgeen in Hoofdstuk 11 van de DNR

OCTROOI

2011 is gesteld, zullen alle intellectuele eigendomsrechten, welke – waar en wanneer dan ook – ten aanzien

a. Ingeval in of buiten rechte wordt vastgesteld dat het

van (het resultaat van) de door de adviseur voor

gebruik van de apparatuur en/of programmatuur, of

Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden kunnen

enig deel ervan, inbreuk op enig recht op intellectueel

of zullen worden uitgeoefend, berusten bij Opdrachtgever.

eigendom maakt, en als gevolg daarvan Opdrachtgever

b. De adviseur zal, voor zover vereist, aan een eventuele

het gebruik wordt ontzegd, zal Adviseur:

overdracht van de in lid a genoemde rechten meewer-

- bewerkstelligen dat Opdrachtgever alsnog het recht

ken. Adviseur zal zich niet verzetten tegen toekomstige

verkrijgt het gebruik van de apparatuur en/of pro-

aanpassingen en/of uitbreidingen van aldus overgedra-

grammatuur of van het desbetreffende deel voort te

gen werken die het voorwerp zijn van de aldus overgedragen rechten.
c. In afwijking van hetgeen in Hoofdstuk 11 DNR 2011 is
gesteld, vrijwaart Adviseur Opdrachtgever tegen alle
aanspraken van derden terzake van gestelde inbreuk
op enig (intellectueel) eigendomsrecht verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst.

zetten; danwel:
- de apparatuur en/of programmatuur of het desbetreffende deel vervangen door andere, die geen inbreuk
maken; danwel:
- deze zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd.
b. Wijzigingen en/of vervanging mag niet tot gevolg hebben dat Opdrachtgever in de gebruiksmogelijkheden
van apparatuur en/of programmatuur wordt beperkt.
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ARTIKEL 10

ARTIKEL 12

AANSPRAKELIJKHEID

V&G COÖRDINATIE

a. Voor ontwerp- en besteksactiviteiten door Adviseur,

Adviseur is bij de opdracht belast met de coördinatie

geldt dat de bepalingen in Hoofdstuk 6 DNR 2011 vol-

op het gebied van veiligheid en gezondheid tijdens de

ledig terzijde worden gesteld.

ontwerpfase, als bedoeld in de geldende Arbowet en

b. Adviseur verplicht zich om met betrekking tot al zijn

regelgeving.

activiteiten voor het betreffende project zorg te dragen
dat Adviseur zich genoegzaam verzekert tegen

ARTIKEL 13

beroeps- een overige aansprakelijkheid voor bedrijven

INFORMATIE-OVERDRACHT

waarbij:
- de gecombineerde beroepsaansprakelijkheidsver-

a. Tekeningen dienen te worden aangeleverd overeen-

zekering/aansprakelijkheidsverzekering voor bedrij-

komstig de standaard Tekenkamervoorschriften voor

ven door Adviseur ten tijde van het definitief ontwerp

het behandelen en afhandelen van technische tekenin

bij zijn verzekeraar dient te worden aangevraagd en

gen en bijbehorende documentatie’.

Adviseur met zijn verzekeraar overeenkomt dat de

b. Adviseur rapporteert periodiek aan Opdrachtgever

schade-uitkeringen rechtstreeks naar Opdrachtgever

omtrent de voortgang van de werkzaamheden.

zullen worden overgemaakt;

Het resultaat van de werkzaamheden wordt aan

- de dekking en de verzekerde sommen van de verzekeringen worden door Opdrachtgever in overleg met

Opdrachtgever verstrekt op de door Opdrachtgever
aangegeven wijze.

Adviseur per project vastgesteld;
- de gecombineerde beroepsaansprakelijkheidsverzekering/aansprakelijkheidsverzekering voor bedrij-

ARTIKEL 14
GESCHILLEN

ven vóór de aanbesteding van het werk door Adviseur
bij zijn verzekeraar moet zijn afgesloten.
c. Adviseur dient kopieën van het polisblad van de

Aan artikel 58 DNR 2011 wordt toegevoegd: ‘Dit is echter
uitdrukkelijk anders, wanneer er zich een geschil voordoet

gecombineerde beroepsaansprakelijkheids-

waarbij meer partijen betrokken zijn dan slechts de

verzekering/aansprakelijkheidsverzekering voor bedrij-

opdrachtgever en de adviseur. In dat geval zal beslechting

ven, eventuele clausulebladen en de van toepassing

van het geschil met uitsluiting van de gewone rechter

zijnde voorwaarden op te sturen naar Opdrachtgever.

uitsluitend en in hoogste instantie plaatsvinden door de
Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland.

ARTIKEL 11

Er zal een jurist worden benoemd als voorzitter van het

KWALITEITSEISEN ADVIESWERKZAAMHEDEN

scheidsgerecht. Dit zal ook zo zijn, wanneer een geschil
ingevolge artikel 58 DNR 2011 wordt beslecht overeen-

a. A
 dviseur zal de door hem te verrichten advieswerk-

komstig het ‘Reglement van de Commissie van Geschil-

zaamheden naar beste inzicht en vermogen, en over-

len’. Opdrachtgever en adviseur verplichten zich over en

eenkomstig de eisen van goed vakmanschap

weer deze regeling in hun overeenkomsten met derden

uitvoeren.

die betrekking hebben op het onderhavige werk op te

b. De door Adviseur te verrichten advieswerkzaamheden

nemen.

moeten voldoen aan de nieuwste inzichten en minimaal
aan de laatste wettelijke eisen, alsmede aan de nieuwste
technische inzichten, doch minimaal aan de eisen van de
NEN-, DIN-, IEC- en ISO-series, alsmede de (concept)
richtlijnen van het NV Kiwa en de richtlijnen volgens het
KAM-handboek van NV Waterbedrijf Groningen.
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