
 

Algemene Voorwaarden  
AMF Asbestsanering B.V. 
 
1. Algemeen 
1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere 

rechtsverhouding c.q. overeenkomst, alsmede van 
de uitvoering daarvan, waarbij AMF Asbestsanering 
B.V., verder te noemen: ‘AMF Asbestsanering’, 
optreedt als opdrachtnemer jegens een 
opdrachtgever waaronder mede begrepen het 
leveren van goederen door AMF Asbestsanering.  

1.2. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde 
algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden 
uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet 
ten aanzien van de door AMF Asbestsanering uit te 
voeren of uitgevoerde dienstverlening, tenzij deze 
voorwaarden of een of meerdere bepalingen 
daarvan door AMF Asbestsanering uitdrukkelijk en 
schriftelijk zijn aanvaard.  

1.3. Wijzigingen in de tussen AMF Asbestsanering en 
opdrachtgever gesloten overeenkomst en 
afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden 
zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk 
tussen AMF Asbestsanering en opdrachtgever zijn 
overeengekomen. Dergelijke wijzigingen gelden in 
dat geval slechts per geval. 
 

2. Begripsbepalingen 
2.1. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over 

'AMF Asbestsanering' wordt daaronder verstaan: de 
besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 62440489. 

2.2. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over 
'de opdrachtgever' wordt daaronder verstaan: de 
natuurlijke of rechtspersoon met wie AMF 
Asbestsanering een overeenkomst is aangegaan. 
Onder opdrachtgever wordt uitdrukkelijk niet 
begrepen degene voor wie in onderaanneming 
diensten worden verricht of goederen worden 
geleverd.  

2.3. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over 
'consument' wordt daaronder verstaan: de 
opdrachtgever als natuurlijke persoon die niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

2.4. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over 
‘overeenkomst’ wordt daaronder verstaan: de 
verbintenis tussen AMF Asbestsanering en de 
opdrachtgever strekkende tot levering van 
goederen of diensten of het uitvoeren van 
werkzaamheden met betrekking tot het tot stand 
brengen en opleveren van een werk van stoffelijke 
aard al dan niet op regiebasis. 

2.5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over 
'werkzaamheden' wordt daaronder verstaan: alle 
werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of 
die door AMF Asbestsanering uit anderen hoofde 

behoren te worden verricht c.q. daaruit 
voortvloeien. Tot de gebruikelijke werkzaamheden 
van AMF Asbestsanering behoren in ieder geval 
doch niet uitsluitend hetgeen verband houdt met 
asbest(sanering), sloop, dakrenovatie en 
zonnepanelen. 

2.6. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van 
'bescheiden' wordt daarmee bedoeld: alle door of 
namens opdrachtgever aan AMF Asbestsanering ter 
beschikking gestelde stukken (waaronder begrepen 
benodigde vergunningen) alsmede alle in het kader 
van de uitvoering van de opdracht door AMF 
Asbestsanering vervaardigde en ter beschikking van 
AMF Asbestsanering gestelde zaken. 

2.7. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over 
'overmacht' wordt daarmee bedoeld: een niet-
toerekenbare tekortkoming of onvoorzienbare 
omstandigheid, ontstaan onafhankelijk van de wil 
van partijen, waardoor (tijdige) nakoming van de 
overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever 
niet (meer) van AMF Asbestsanering kan worden 
gevergd. 
 

3. Aanbiedingen en offertes 
3.1. Alle door of namens AMF Asbestsanering gedane 

mondelinge of schriftelijke aanbiedingen of offertes 
zijn vrijblijvend. 

3.2. Een namens AMF Asbestsanering gemaakte 
schatting van de met de uitvoering van een 
opdracht gepaard gaande kosten is steeds 
vrijblijvend. De opdrachtgever zal aan een 
dergelijke schatting nimmer rechten kunnen 
ontlenen.  

3.3. Tussen opdrachtgever en AMF Asbestsanering is 
pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat 
door middel van een schriftelijke akkoordverklaring 
of bevestiging de overeenkomst van opdracht is 
aanvaard c.q. de opdrachtgever door feitelijke ter 
handstelling van alle voor de uitvoering van de 
opdracht noodzakelijke bescheiden aan AMF 
Asbestsanering heeft afgegeven en deze een voor 
de opdrachtgever kenbaar begin van uitvoering met 
de opdracht heeft gemaakt. 
 

4. Aard van de overeenkomst – stoffelijk werk 
4.1. Door AMF Asbestsanering uitgevoerde werkzaam-

heden waarbij een werk van stoffelijke aard tot 
stand wordt gebracht en opgeleverd vinden plaats 
op basis van regie.  

4.2. De overeenkomst op basis van aangenomen werk 
wordt alleen als zodanig erkend indien AMF 
Asbestsanering dit schriftelijk en uitdrukkelijk met 
zoveel woorden overeengekomen is met de 
opdrachtgever.  
 

  



 

5. Verplichtingen en gegevens van 
opdrachtgever 

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en 
bescheiden, welke AMF Asbestsanering oordeelt 
nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de 
verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en 
ook op de gewenste wijze ter beschikking van AMF 
Asbestsanering te stellen. Verder zal opdrachtgever 
AMF Asbestsanering steeds op de hoogte houden 
van alle voor AMF Asbestsanering en de verstrekte 
opdracht van belang zijnde relevante informatie. 

5.2. Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende 
toegankelijkheid met betrekking tot gebouwen, 
werken en/of terreinen waar werkzaamheden of 
inspecties zijn uit te voeren door of namens AMF 
Asbestsanering.  

5.3. Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende 
gelegenheid met betrekking tot aan- en afvoer van 
materialen  waar werkzaamheden of inspecties zijn 
uit te voeren door of namens AMF Asbestsanering. 

5.4. Opdrachtgever draagt in voorkomend geval zorg 
voor het gebruik kunnen maken van gas, water en 
elektriciteit op de locatie waar werkzaamheden zijn 
uit te voeren, welk verbruik voor rekening van 
opdrachtgever komt. 

5.5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, 
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AMF 
Asbestsanering ter beschikking gestelde gegevens 
en bescheiden, ook indien deze van derden 
afkomstig zijn, voor zover uit de opdracht niet 
anders voortvloeit, en vrijwaart AMF 
Asbestsanering geheel voor aansprakelijkheid die 
voortvloeit uit het tegendeel. 

5.6. Indien de uitvoering van de opdracht wordt 
vertraagd als gevolg van het niet voldoen aan het 
bepaalde in 5.2. komen de daaruit voortvloeiende 
extra kosten geheel voor rekening van 
opdrachtgever.  

5.7. AMF Asbestsanering heeft het recht de uitvoering 
van de verleende opdracht op te schorten tot het 
moment dat opdrachtgever aan de in 5.1. 
genoemde verplichting ten genoegen van AMF 
Asbestsanering heeft voldaan. 

5.8. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, 
worden de aan AMF Asbestsanering ter beschikking 
gestelde bescheiden die eigendom van 
opdrachtgever zijn aan hem na uitvoering van de 
opdracht op zijn kosten geretourneerd.  
 

6. Uitvoering opdracht  
6.1. AMF Asbestsanering bepaalt de wijze waarop de 

verleende opdracht wordt uitgevoerd. AMF 
Asbestsanering houdt daarbij rekening met tijdig 
verstrekte en binnen de branche en het kader van 
de overeenkomst verantwoorde aanwijzingen van 
de opdrachtgever, zulks evenwel ter finale 
beoordeling van AMF Asbestsanering. Het risico van 

de juiste uitvoering van telefonisch gegeven 
aanwijzingen door of namens de opdrachtgever en 
het door de opdrachtgever gebruikte 
communicatiemiddel rust bij de opdrachtgever. 

6.2. De opdrachtgever stemt ermee in dat AMF 
Asbestsanering de overeenkomst onder haar 
verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zo nodig 
door derden. AMF Asbestsanering is steeds 
bevoegd de aansprakelijkheidsbeperkingen van 
derden mede namens de opdrachtgever te 
aanvaarden. De toepasselijkheid van de artikelen 
7:404 en 7:407 lid 2 BW worden in geval van een 
overeenkomst van opdracht uitgesloten. 

6.3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt 
uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. 
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte 
werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

6.4. Eventuele in de overeenkomst of daarna door AMF 
Asbestsanering of opdrachtgever gestelde 
termijnen waarbinnen de werkzaamheden zullen 
worden uitgevoerd, gelden - tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders overeengekomen - slechts bij 
benadering en zijn geen fatale termijnen. 
Overschrijding van een dergelijke termijn levert 
geen toerekenbare tekortkoming van AMF 
Asbestsanering of de daaraan verbonden 
medewerker of ingeschakelde derde op en mitsdien 
ook geen grond voor ontbinding van de 
overeenkomst. 

 
7. Intellectuele eigendom 
7.1. AMF Asbestsanering behoudt zich alle rechten 

voor met betrekking tot producten van de geest, 
welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van 
de uitvoering van de overeenkomsten met 
opdrachtgever. 

7.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die 
producten en diensten van AMF Asbestsanering, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
(computer)-programma's, werkwijzen, adviezen, 
(model)contracten en andere geestesproducten al 
dan niet met inschakeling van derden te 
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

 
8. Overmacht/onwerkbaarheid 
8.1. Van overmacht c.q. onwerkbaarheid aan de zijde 

van AMF Asbestsanering is in ieder geval sprake 
indien AMF Asbestsanering na het sluiten van de 
overeenkomst verhinderd wordt aan haar 
verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de 
voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van 
(burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, 
terreur(aanslagen), onlusten, werkstaking, 
bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en 
waterschade, overstroming, overheidsmaat-
regelen, extreme weersomstandigheden, 
storingen in de levering van energie- en 



 

bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door derden 
waar AMF Asbestsanering niet verantwoordelijk 
voor is, niet te voorziene defecten aan vervoer-, 
telecom-, internet-, soft- of hardwaremiddelen, 
vervoersbelemmeringen en voorts ten gevolge van 
alle overige oorzaken buiten de schuld of de 
risicosfeer van AMF Asbestsanering ontstaan. 

8.2. Indien AMF Asbestsanering haar verplichtingen uit 
de overeenkomst als gevolg van de hiervoor 
genoemde haar niet toe te rekenen oorzaken niet, 
niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen worden 
die verplichtingen opgeschort tot het moment dat 
AMF Asbestsanering alsnog in staat is op de 
overeengekomen wijze na te komen, zonder dat 
AMF Asbestsanering in verzuim raakt ten aanzien 
van de nakoming van zijn verplichtingen en zonder 
dat zij tot enige schadevergoeding kan worden 
gehouden. 

8.3. Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie 
als hiervoor genoemd zich gedurende 30 
aaneengesloten dagen heeft voorgedaan, de 
overeenkomst daarna geheel of gedeeltelijk en 
met onmiddellijke ingang per aangetekend 
schrijven te ontbinden. 

 
9. Prijzen en honorarium 
9.1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van 

opdracht is de opdrachtgever –behoudens 
schriftelijk overeengekomen vaste prijsafspraken 
of in geval van reguliere aanneming van werk– het 
honorarium, vermeerderd met kosten van derden 
en omzetbelasting, verschuldigd. 

9.2. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst 
van de verleende opdracht, maar wordt berekend 
met inachtneming van de gebruikelijke (uur)-
tarieven van AMF Asbestsanering en is 
verschuldigd naar mate door AMF Asbestsanering 
werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever 
zijn verricht. AMF Asbestsanering verleent een 
inspanningsverplichting tenzij uitdrukkelijk en 
schriftelijk een concreet resultaat is 
overeengekomen. 

9.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door 
AMF Asbestsanering vermelde bedragen exclusief 
BTW (omzetbelasting). 

9.4. Kosten van aanvullingen van en/of wijzigingen in 
de opdracht c.q. meerwerk zijn voor rekening van 
opdrachtgever.  

9.5. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de 
uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over 
een langere periode dan een maand, tussentijds in 
rekening worden gebracht. 

9.6. AMF Asbestsanering is steeds gerechtigd van de 
opdrachtgever betaling van een voorschot te 
verlangen. Een ontvangen voorschot wordt 
verrekend met de laatste declaratie. 
 

9.7. AMF Asbestsanering heeft voor de aanvang van de 
werkzaamheden en tussentijds het recht de 
uitvoering van de werkzaamheden op te schorten 
tot op het moment dat opdrachtgever een naar 
redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor 
de te verrichten werkzaamheden betaalt aan AMF 
Asbestsanering, dan wel daarvoor zekerheid heeft 
gesteld. 

 
10. Betaling 
10.1. Betaling van declaraties van AMF Asbestsanering 

dient te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum. De opdrachtgever is niet 
gerechtigd korting of compensatie toe te passen, 
behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van 
de AMF Asbestsanering.  

10.2. Bij overschrijding van de in 10.1 bedoelde termijn 
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim 
en een vertragingsrente verschuldigd van 2% per 
maand over het openstaande bedrag. Een 
gedeelte van een maand wordt voor een volle 
maand gerekend. 

10.3. Alleen betaling door voldoening op de rekening 
van de ten name van AMF Asbestsanering 
gestelde bankrekening(en) aangehouden bij de 
door AMF Asbestsanering gekozen 
bankinstelling, dan wel betaling in contanten 
tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot 
kwijting van de opdrachtgever.  

10.4. AMF Asbestsanering is steeds bevoegd om 
hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder 
voorwaarde van de opdrachtgever onder zich 
heeft c.q. verkrijgt, te verrekenen met hetgeen zij 
van de opdrachtgever te vorderen heeft. 

10.5. Indien AMF Asbestsanering invorderings-
maatregelen treft tegen de opdrachtgever die in 
verzuim is komen te verkeren, komen de 
daarmee gemoeide kosten, zowel gerechtelijke 
als buitengerechtelijke, ten laste van de 
opdrachtgever. Per geval  (daaronder begrepen 
iedere factuur afzonderlijk) zal hiervoor een  
bedrag van minimaal € 250,- bij opdrachtgever in 
rekening worden gebracht.  

10.6. AMF Asbestsanering is ingeval van het treffen 
van invorderingsmaatregelen bevoegd om bij 
een opdrachtgever – niet zijnde een consument 
of eenmanszaak – buitengerechtelijke 
incassokosten in rekening te brengen zonder 
toepassing van de 14 dagentermijn zoals die is 
opgenomen in de Wet Normering 
buitengerechtelijke incassokosten.  

10.7. AMF Asbestsanering is steeds bevoegd op het 
moment dat opdrachtgever in verzuim is de 
werkzaamheden op te schorten.   

10.8. Alle vorderingen van AMF Asbestsanering op de 
opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien: 

  



 

- een betalingstermijn is overschreden; 
- met betrekking tot opdrachtgever 

faillissement , surseance van betaling of  
toelating tot de wettelijke schuldsanering  is 
aangevraagd of uitgesproken;  

- beslag op zaken of goederen van 
opdrachtgever wordt gelegd; 

- de opdrachtgever (rechtspersoon) wordt c.q. 
is ontbonden of geliquideerd; 

- de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder 
curatele wordt gesteld of overlijdt. 

10.9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht 
door meer (rechts)personen zijn opdrachtgevers-
hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele betaling 
van het factuurbedrag. 

 
11. Oplevering 
11.1. In geval van een overeenkomst tot aanneming 

van werk (in regie), wordt het werk als 
opgeleverd beschouwd wanneer de 
opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd dan 
wel het werk door de opdrachtgever of een derde 
in gebruik is genomen. Wordt een deel van het 
werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als 
opgeleverd beschouwd. 

11.2. Wanneer AMF Asbestsanering schriftelijk aan de 
opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is 
voltooid en de opdrachtgever niet binnen 8 
dagen na deze mededeling schriftelijk kenbaar 
heeft gemaakt of het werk al dan niet is 
goedgekeurd wordt het werk als opgeleverd 
beschouwd. 

11.3. Keurt een opdrachtgever het werk niet goed dan 
is hij verplicht dit onder opgave van redenen 
schriftelijk kenbaar te maken aan AMF 
Asbestsanering. 

11.4. Geringe afwijkingen (minder dan 5% van het 
totaal) in kwaliteit, kleur, verpakking, hardheid, 
dikte, etc. geven geen reden tot afkeuring. 
Afkeuring op grond van enkele exemplaren is 
uitgesloten. 

 
12. Retentierecht 
12.1. AMF Asbestsanering is bevoegd de zaken of 

andere goederen die zij van de opdrachtgever 
onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te 
houden tot al het aan AMF Asbestsanering 
toekomende uit hoofde van de gesloten 
overeenkomst(en) door de opdrachtgever geheel 
zal zijn voldaan. 

 
13. Reclameren 
13.1. Een opdrachtgever kan op een gebrek in de 

prestatie geen beroep doen indien niet 14 dagen 
nadat het gebrek is ontdekt of ontdekt had 
behoren te worden van het gebrek schriftelijk 
aan AMF Asbestsanering daarvan melding is 

gemaakt. Nadien ontvangen reclames komen 
niet meer voor behandeling in aanmerking. 

13.2. Het bewijs van de gegrondheid van de reclame 
berust bij opdrachtgever. 

13.3. Reclames als in hiervoor bedoeld, schorten de 
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

13.4. In geval van een tijdige en terecht uitgebrachte 
reclame heeft AMF Asbestsanering de keuze 
tussen aanpassing van het in rekening gebrachte 
honorarium, het kosteloos verbeteren of 
opnieuw verrichten van de afgekeurde 
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet 
(meer) uitvoeren van de opdracht tegen een 
restitutie naar evenredigheid van de door de 
opdrachtgever reeds betaalde declaratie. 
  

14. Eigendomsvoorbehoud 
14.1. AMF Asbestsanering blijft eigenaar van alle door 

haar geleverde zaken aan de opdrachtgever/ 
koper voor zover individualiseerbaar en niet aard 
en nagelvast met de grond verenigd, totdat de 
opdrachtgever/koper alle vorderingen van AMF 
Asbestsanering, die de tegenprestatie vormen 
van geleverde zaken of diensten, heeft voldaan. 
Zolang de zaken nog eigendom zijn van AMF 
Asbestsanering, is AMF Asbestsanering bij niet-
nakoming door de opdrachtgever/koper van een 
uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, 
zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst is vereist, te allen tijde gerechtigd 
zich opnieuw het bezit te verschaffen van de door 
haar geleverde zaken, waar deze zich ook 
bevinden. 

14.2. AMF Asbestsanering is gerechtigd, de zaken 
waarvan AMF Asbestsanering zich opnieuw het 
bezit heeft verschaft, hetzij onder beheer te 
houden totdat de opdrachtgever/koper al de 
vorderingen heeft voldaan, hetzij deze aan 
derden te verkopen, in welke geval de netto 
opbrengst in mindering strekt op de vorderingen 
van AMF Asbestsanering dien nog voldaan 
moeten worden door de opdrachtgever/koper. 

 
15. Aansprakelijkheid 
15.1. Indien een fout wordt gemaakt doordat de 

opdrachtgever AMF Asbestsanering onjuiste of 
onvolledige informatie heeft verstrekt, of de 
(noodzakelijke) informatie of bescheiden niet 
(tijdig) heeft verstrekt, is AMF Asbestsanering voor 
de daardoor of als gevolg daarvan ontstane schade 
nimmer aansprakelijk en aanvaardt AMF 
Asbestsanering geen aansprakelijkheid. 

15.2. Iedere aansprakelijkheid van AMF Asbestsanering 
en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot het 
bedrag of de bedragen waarop de door AMF 
Asbestsanering gesloten aansprakelijkheids-
verzekering aanspraak geeft. Indien door of in 



 

verband met de uitvoering van een opdracht of 
anderszins schade aan personen of zaken wordt 
toegebracht, waarvoor AMF Asbestsanering 
aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid 
beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop 
de door AMF Asbestsanering gesloten 
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 
Indien een aanspraak niet onder een 
aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag 
overeenkomend met eenmaal de 
overeengekomen vergoeding voor de opdracht 
waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een 
maximum van € 5.000,=. Voor door de 
opdrachtgever gemaakte ontwerpen, tekeningen, 
berekeningen, specificaties, maatvoeringen 
aanvaardt AMF Asbestsanering geen enkele 
aansprakelijkheid. Evenmin aanvaardt AMF 
Asbestsanering aansprakelijkheid voor door de 
opdrachtgever voorgeschreven constructies, 
werkwijzen, plaatsingsvoorschriften of gebruikte 
materialen. 

15.3. Aansprakelijkheid van AMF Asbestsanering is in elk 
geval geheel uitgesloten voor zover die betrekking 
heeft op de comptabiliteit tussen het werk van 
AMF Asbestsanering en het grotere geheel 
waarbinnen de opdrachtgever het werk van AMF 
Asbestsanering wil inzetten voor zover dat grotere 
geheel de kaders van de opdracht overschrijdt. 

15.4. AMF Asbestsanering is niet aansprakelijk voor 
beschadiging of teniet gaan van bescheiden of af te 
leveren goederen tijdens vervoer of tijdens 
verzending per post of koerier ongeacht of het 
vervoer of de verzending geschiedt door of namens 
opdrachtgever, AMF Asbestsanering of derden. 

15.5. Bij het inschakelen van derden door AMF 
Asbestsanering zal zij steeds de nodige 
zorgvuldigheid in acht nemen. AMF Asbestsanering 
is voor eventuele tekortkomingen van deze derden 
niet aansprakelijk. 

15.6. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel geldt 
tevens bij overmacht als bedoeld in art. 8. 

15.7. Voor alle indirecte of gevolgschade, waaronder 
mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van 
zaken binnen de onderneming van opdrachtgever, 
op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel 
veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de 
werkzaamheden door AMF Asbestsanering, is AMF 
Asbestsanering nimmer aansprakelijk 

15.8. Opdrachtgever vrijwaart AMF Asbestsanering 
tegen alle aanspraken van derden, welke direct of 
indirect, middellijk of onmiddellijk met de 
uitvoering van een overeenkomst samenhangen. 

15.9. Opdrachtgever vrijwaart AMF Asbestsanering 
tegen alle mogelijke aanspraken van derden voor 
het geval AMF Asbestsanering op grond van 
verdragen, wetten en/of de geldende 

beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te 
geven en/of gedwongen wordt medewerking te 
verlenen aan overheidsinstanties, welke 
gerechtigd zijn gevraagd c.q. ongevraagde 
informatie te ontvangen, welke AMF 
Asbestsanering in de uitoefening van de opdracht 
van opdrachtgever of derden heeft ontvangen.  

15.10. Met betrekking tot levering en plaatsing van 
zonnepanelen is AMF Asbestsanering in geen geval 
aansprakelijk voor het niet of gedeeltelijk 
verwerven door de opdrachtgever van de 
opgegeven rendementen, leveringscapaciteiten en 
mate van energieopwekking. De fabrieksopgaven 
en mededelingen van AMF Asbestsanering zijn in 
dat verband niet meer dan schattingen waaraan 
nimmer rechten ontleend kunnen worden.  
 

16. Specifieke bepaling asbest(sanering)/sanering 
toxische materialen 

16.1. Met betrekking tot overeenkomsten welke direct 
of indirect verband houden met asbest(sanering) in 
de breedste zin van het woord gelden naast de 
overige bepalingen uit deze voorwaarden de 
volgende leden. 

16.2. AMF Asbestsanering is verantwoordelijk voor de 
aanwezigheid van de benodigde certificering (incl. 
SC-530) met betrekking tot het verwijderen van 
asbest, asbesthoudende producten en asbest 
besmet materiaal of asbest besmette 
constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, 
renovatie of onderhoud in bouwwerken en 
objecten en na een incident. 

16.3. Indien en voor zover sanering van asbest of 
toxische materialen ondergronds c.q. onder het 
maaiveld dient plaats te vinden is AMF 
Asbestsanering gerechtigd daarvoor op kosten van 
de opdrachtgever een gespecialiseerde en 
gecertificeerde derde in te schakelen. 

16.4. Iedere sanering van asbest of toxische materialen 
wordt voorafgegaan door een inventarisatie door 
een derde. 

16.5. Na iedere sanering van asbest of toxische 
materialen vindt een visuele eindinspectie plaats 
door een laborant van een onafhankelijke 
instantie. In besloten ruimten kan naar keuze van 
de laborant gekozen worden voor meting met 
luchtpompen. AMF Asbestsanering onthoudt zich 
van iedere inmenging met betrekking tot deze 
eindinspecties ongeacht eventuele aanwijzingen 
daaromtrent van een opdrachtgever. 

16.6. AMF Asbestsanering is in geen geval aansprakelijk 
voor de uitkomsten van de uitgevoerde 
eindinspecties zoals omschreven in het 
voorgaande lid. 

16.7. Voor zover een opdrachtgever een 
opleveringsverklaring krijgt uitgereikt levert dat in 
geen geval een garantie op voor asbestvrij zijn of 



 

volledige zuivering van toxische materialen. Een 
opdrachtgever mag verwachten dat een 
uitgevoerde sanering de aanwezigheid van asbest 
of toxische materialen terugbrengt tot binnen de 
wettelijk toegestane marges welke van toepassing 
zijn op het kenbare gebruik van het gesaneerde 
werk.    

 
17. Conversie 
17.1. Indien een bepaling uit deze algemene 

voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, 
treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van 
rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel 
mogelijk beantwoordt aan de strekking van de 
nietige of vernietigde bepaling. 

 
18. Toepasselijk recht en forumkeuze 
18.1. Op alle overeenkomsten tussen AMF 

Asbestsanering en opdrachtgever is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid 
van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 

18.2. Elk geschil voortvloeiende uit de tussen AMF 
Asbestsanering en de opdrachtgever gesloten 
overeenkomst of dienstverlening, daaronder 
begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend 
onderworpen kunnen worden aan het oordeel van 
de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, 
locatie Arnhem. 

18.3. Bij verschil van interpretatie tussen de 
Nederlandse tekst van deze voorwaarden en een 
vertaling daarvan geldt uitsluitend de uitleg 
volgens de Nederlandse tekst.  

 
Gedeponeerd op 28 juni 2017 bij de Kamer van 
Koophandel te Amersfoort onder nummer 
62440489. 


