Drilling Company B.V.

Algemene voorwaarden:

Bij opdracht hanteren wij de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Ondernemers in Technisch Bodemonderzoek
(VOTB). Op uw eerste verzoek zullen wij u de voorwaarden toezenden. U kunt de voorwaarden ook raadplegen op de
website www.votb.nl. Bij opdrachtverlening geeft u door ondertekening van deze offerte aan dat u op de hoogte bent van
deze voorwaarden en gaat u akkoord met deze wijze van in kennisstellen.

Opdrachtgever levert Geotron B.V. actuele informatie omtrent de ligging van kabels en leidingen, waaronder de
informatie afkomstig van KLIC niet ouder dan 20 werkdagen. Indien deze gegevens niet bij opdrachtgever aanwezig
zijn dan zal Geotron B.V een KLIC-melding verrichten. In eigen beheer aangelegde kabels en leidingen dienen door de
opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering kenbaar te worden gemaakt. Geotron B.V. is nimmer aansprakelijk voor
schade aan ondergrondse eigendommen en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Opdrachtgever vrijwaart Geotron
B.V. inzake deze schade voor claims van derden.

Alle bedragen genoemd in deze offerte zijn exclusief 21% BTW.

Betalingscondities: binnen 30 dagen na factuurdatum.
Projectspecifieke voorwaarden en uitgangspunten:

Geotron B.V. verklaart hierbij geen eigenaar van de grond of perceel te zijn en voert de uitvoering van de werkzaamheden
waartoe opdracht volledig onafhankelijk uit.

De opdrachtgever verklaart hierbij de volgende toestemmingen, meldingen en/of vergunningen verzorgd te hebben:
o toestemming tot betreding van de onderzoekslocatie;
o (werk)vergunning en/of toestemming om het veldwerk te mogen uitvoeren;
o lozen grondwater bij afpompen (Activiteitenbesluit of Besluit Lozen Buiten Inrichtingen);
o uitvoeren boorwerkzaamheden in (milieu)beschermingsgebieden (Provinciale Milieuverordening);
Opdrachtgever dient aantoonbaar te beschikken over deze relevante vergunningen/meldingen of aantoonbaar met het
bevoegd gezag te zijn overeengekomen dat de uit te voeren werkzaamheden niet vergunnings-/meldingsplichtig zijn. Indien
Geotron B.V. deze toestemmingen, meldingen en/of vergunningen moet regelen, danwel indien kosten hieromtrent aan
Geotron B.V. in rekening worden gebracht, dan zullen deze op basis van werkelijk bestede tijd en gemaakte kosten bij de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De kosten voor eventueel door Geotron B.V. te verrichten KLIC-meldingen zullen in rekening worden gebracht tegen een
tarief van € 50,00 per gebied van maximaal 500x500 m.

Wachturen van de boorploeg, buiten de schuld om van Geotron B.V., waaronder het volgen van poort- en / of
veiligheidsinstructies, het ontbreken van toestemmingen, of het stuiten op anomalieën in de grond zullen (in alle
redelijkheid) worden verrekend met de opdrachtgever tegen een tarief van € 175,00/uur.

Geotron B.V. gaat ervan uit dat de equipment van Geotron B.V. de terreinen kan bereiken en berijden zonder aanvullende
voorzieningen onzerzijds.

De kosten voor het doorboren van verhardingen alsmede het repareren hiervan, anders dan beschreven bij de
werkzaamheden, zullen op basis van werkelijk bestede tijd en gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

De werkzaamheden kunnen in één fase worden uitgevoerd.

De opdrachtgever dient Geotron B.V. voor uitvoering volledig te informeren over mogelijke verontreinigingen in de
ondergrond of mogelijke andere veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor personeel of materieel. Vooralsnog is geen
rekening gehouden met het treffen van bijzondere veiligheidsmaatregelen. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

Geotron B.V. gaat ervan uit dat de opgeboorde c.q. ontgraven grond alsmede het vrijkomende puls- en afpompwater ter
plaatse kan worden verwerkt.

Geotron B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele uitvoeringschade aan begroeiing, afrasteringen,
bestratingen e.d. bij het uitvoeren van de aangeboden werkzaamheden. Geotron B.V. zal dergelijke schades zoveel
mogelijk voorkomen.
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