Algemene Leveringsvoorwaarden Vestigia BV Archeologie &

Cultuurhistorie
1.

Op deze opdracht zijn met betrekking tot de verhouding tussen opdrachtgever en adviesbureau de
algemene bepalingen van toepassing zoals weergegeven in De Nieuwe Regeling van 2011 (DNR-2011; zie
http://www.bna.nl/Architecten/Contractvorming/DNR). In aanvulling hierop stelt Vestigia dat de door haar
uitgevoerde werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen en vooraf vastgelegd, primair voor doeleinden
op het gebied van de (archeologische) monumentenzorg dienen. Het gebruik van de door Vestigia
aangeleverde producten of gegevens voor andere doeleinden dan in de opdracht of deze offerte
omschreven, is geheel voor risico van de opdrachtgever.

2.

Indien een van de offerte afwijkende betalingsregeling wordt getroffen heeft dit consequenties voor het
definitieve offertebedrag (zie onder 8).

3.

Vestigia BV houdt zich strikt aan de kwaliteitseisen voor de Nederlandse archeologie zoals vastgelegd in de
Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA), vastgelegd door het Ministerie van OCenW.

4.

Bij de uitvoering van alle werkzaamheden laat Vestigia BV zich leiden door het Handvest van de
Nederlandse Vereniging voor Archeologen (NVvA), de gedragscode van de Vereniging van Ondernemers in
de Archeologie (VOiA), de Code of Practice van de European Association for Archaeologists (EAA) en de
Principles of Conduct for archaeologists involved in contract archaeology van dezelfde organisatie. Op
aanvraag kunnen kopieën van deze stukken worden toegezonden.

5.

De in de offertes voorgestelde werkwijzen en plannen van aanpak beschouwen wij als intellectueel
eigendom van Vestigia BV. We vertrouwen er op dat (potentiële) opdrachtgevers niet zonder voorafgaand
overleg dit gedachtegoed van Vestigia BV aan derden doorgeven.

6.

Indien veldwerk deel uitmaakt van de opdracht, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de
benodigde betredingstoestemmingen. Vestigia BV draagt geen verantwoordelijkheid voor vertraging die
ontstaat door het ontbreken daarvan. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor een veilige
werkomgeving (plangebied vrij van niet-gesprongen explosieven, milieuverontreiniging etc.). De offerte is
gebaseerd op het uitvoeren van een aaneengesloten veldwerkcampagne. Vertraging ontstaan door een
onveilige werksituatie, slechte toegankelijkheid (veroorzaakt door bijv. niet passeerbare sloten, hekwerken,
verharding, hoge of dichte begroeiing etc.) of door het onderbreken of uitstellen van de werkzaamheden
buiten schuld van Vestigia, zal worden doorberekend tegen de geldende tarieven. Gemaakte kosten i.v.m.
overeengekomen posten voor voorbereiding, mobilisatie of uitvoering, door het onderbreken of uitstellen
van de werkzaamheden buiten schuld van Vestigia zullen altijd in rekening worden gebracht.

7.

Bij publicatie van de door Vestigia BV uitgevoerde werkzaamheden of aangeleverde rapporten draagt de
opdrachtgever zorg voor een duidelijke verwijzing naar de auteurs en Vestigia BV Hiertoe kan Vestigia
digitale bestanden van het eigen logo en andere delen van de huisstijl aanleveren.

8.

Vestigia BV hanteert een strikte betalingstermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn
zullen administratie- en rentekosten in rekening worden gebracht.

9.

Indien de werkzaamheden binnen het kader van deze opdrachtbevestiging doorlopen na 31 december dan
kunnen de uurtarieven per 1 januari van de jaar daarop op basis van het CBS prijsindexcijfer oktober
(Sociaal Economisch Maandstatistiek) ‘CAO lonen per maand, groep 70 74 zakelijke dienstverlening’ worden
aangepast. Deze tarieven zijn exclusief bijkomende kosten.

