
Algemene voorwaarden van TIAB, 
ingeschreven bij de kamer van 
koophandel te Utrecht onder 
handelsregister 30133000 
 
Artikel 1:Algemeen 
A.Deze voorwaarden zijn van 
toepassing op alle door TIAB gedane 
offertes en op door TIAB gesloten 
overeenkomsten en de daaruit 
voortvloeiende verbintenissen met de 
opdrachtgever, hierna te noemen 
opdrachtgever. 
B.Werknemers of hulppersonen van TIAB  
mogen niet van deze voorwaarden 
afwijkende bedingen overeenkomen dan 
krachtens schriftelijke volmacht, voor 
iedere overeenkomst afzonderlijk te 
verlenen. 
C.Verwijzing van opdrachtgever naar eigen 
voorwaarden wordt door TIAB niet 
aanvaard, tenzij zulks-voor elk geval 
afzonderlijk een en ander schriftelijk is 
overeengekomen met opdrachtnemer en 
opdrachtgever. 
 
Artikel 2:Aanbiedingen, totstandkoming 
van de genoemde overeenkomst. 
 
A.Offertes behelzen nimmer een aanbod, 
dat bij aanvaarding tot de totstandkoming 
van een overeenkomst leidt,doch een 
uitnodiging om naar aanleiding daarvan in 
onderhandeling te treden. 
B.Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen, vrijblijvend. TIAB  
is eerst gebonden nadat zij de opdracht 
schriftelijk aan opdrachtgever heeft 
bevestigd. 
C.Indien offertes of orderbevestigingen zijn 
gebaseerd op de door de opdrachtgever 
verstrekte gegevens,tekeningen en 
dergelijke mag TIAB van de juistheid en 
volledigheid van de door opdrachtgever 
verstrekte gegevens uitgaan. 
D.Door TIAB aan de opdrachtgever voor, 
bij of na de offerte danwel orderbevestiging 
ter kennis gebrachte afbeeldingen, 
tekeningen, gewichtsmeldingen 
,technische specificaties en overige 
gegevens, al dan niet opgenomen in 
prospectussen, catalogi, circulaires, 
advertenties of prijslijsten, hebben het 
karakter van een benaderende aanduiding. 
Daaraan ontleende gegevens verbinden 
slechts indien nadrukkelijk en schriftelijk 
overeengekomen. 
 
Artikel 3:Bedragen 
 
A:Alle door TIAB opgegeven bedragen zijn 
exclusief B.T.W en / of andere op 
goederen en / of diensten als zodanig 
drukkende belastingen, lasten of rechten, 
tenzij op de opdrachtbevestiging 
uitdrukkelijk anders is 
aangegeven.Afdrachten loonbelasting etc 
dient door opdrachtgever zelf afgedragen 
te worden, TIAB draagt geen enkele 
verantwoording voor het niet afdragen van 
deze gelden. 
B:Door TIAB afgegeven prijzen, bedragen 
of andere getallen zij gebaseerd op de ten 
tijde van opmaak, opgave geldende 
marktconforme inkoopprijzen, koersen van 
buitenlandse valuta, invoerrechten, lonen, 
sociale werkgeverslasten, belastingen en 
andere dergelijke factoren. Indien na het 
sluiten van de overeenkomst een of meer 
van genoemde factoren wijziging 
ondergaan is TIAB gerechtigd de 
overeengekomen prijs overeenkomstig te 
wijzigen. 
C:Indien en zover overeengekomen werk 
dient te worden verricht buiten de normale 
kantooruren, wordt voor deze uren een 
vergoeding berekend, als volgt : op 
werkdagen tot 17:00 uur: normaaltarief, 
vanaf 17:00 uur tot 24:00 uur, normaaltarief 
maal 125%: Vanaf 24:00 uur tot 08:00 uur 
en op zaterdagen, normaal tarief maal 
150%: op zon en feestdagen, normaaltarief 
maal 200%. 
 
 
Artikel 4:Termijnen en uitvoering tot 
levering cq opdracht. 
 
A:Overeengekomen termijnen zullen 
nimmer zijn te beschouwen als fatale 
termijnen. 
B:TIAB bepaalt de wijze waarop de 
verleende opdracht wordt uitgevoerd. 
C:TIAB heeft het recht één of meer van 
haar verplichtingen uit een met 
opdrachtgever gesloten overeenkomst 
door(een) derde(n) uit te laten voeren. 
D:Wanneer een gedeelte van de opdracht, 
bestelling gereed is, kan TIAB te harer 
keuze dit gedeelte(op-)leveren danwel 
eerst(op-)leveren, wanneer de gehele 
bestelling,opdracht gereed is. 
Onverminderd het overigens in dit artikel 
bepaalde. Indien meer-of extra werk wordt 
opgedragen nadat de overeenkomst tot 
stand is gekomen wordt de (op-
)levertermijn overeenkomstig verlengd, 
tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen et partijen. 
E: Elke gedeeltelijke prestatie, waaronder 
mede wordt verstaan de levering of 
uitvoering van onderdelen van een 
samengestelde opdracht, kan worden 
gefactureerd. In welke geval die 
deellevering wordt beschouwd als een op 
zich staande transactie: in een dergelijk 
geval moet betaling plaatsvinden 
overeenkomstig het bepaalde bij hoofdstuk 
,,betaling’’ 
F:Vanwege de noodzaak dat 
opdrachtgever zijn medewerking verleent 
aan het uitvoeren van de overeenkomst, 
zal opdrachtgever TIAB steeds tijdig alle 
nuttige en noodzakelijke gegevens of 

inlichtingen verstrekken cq deze op 
verzoek verschaffen. 
G: Indien voor het uitvoeren van de 
overeenkomst noodzakelijke gegevens 
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de 
afspraken ter beschikking van TIAB staan 
of indien opdrachtgever op andere wijze 
niet aan zijn verplichtingen voldoet. Heeft 
TIAB het recht opschorting van de 
uitvoering van de overeenkomst tot een 
nader door TIAB te stellen of te bepalen 
data. TAB behoudt zich het recht voor om 
de hieraan verbonden extra kosten volgens 
de gebruikelijke tarieven van TIAB in 
rekening te brengen. 
H:TIAB is gerechtigd meerwerk in rekening 
te brengen en gehouden minderwerk in 
mindering te brengen. Als meerwerk wordt 
beschouwd al hetgeen door TIAB hetzij op 
verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij 
ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde 
wettelijke voorschriften. Boven de in de 
overeenkomst omschreven 
werkzaamheden worden gepresenteerd, 
dan wel doordat de verstrekte gegevens 
niet overeenstemmen met de werkelijke 
uitvoering van de diensten, terwijl 
minderwerk op overeenkomsten op 
overeenkomstige wijze wordt vastgesteld. 
Meer-of minderwerk wordt ook indien 
daaromtrent niets tussen partijen is 
overeengekomen verrekend. TIAB is 
gerechtigd meer werkzaamheden dan 
vermeld in de schriftelijke opdracht of in de 
opdrachtbevestiging uit te voeren en aan 
opdrachtgever in rekening te brengen, 
indien deze werkzaamheden in het belang 
zijn van de opdrachtgever en / of uitvoering 
van de opdracht..Opdrachtgever wordt zo 
spoedig mogelijk op de hoogte gebracht 
van de uitvoering van dergelijke 
aanvullende werkzaamheden. 
I:TIAB is te allen tijde gerechtigd nadere 
betalingszekerheden te verzoeken. Indien 
binnen tien dagen na een daartoe 
strekkend verzoek koper/opdrachtgeverniet 
tot verstrekking van  nadere 
betalingszekerheid overgaat is TIAB 
bevoegd verdere uitvoering van haar 
verplichtingen uit de overeenkomst op te 
schorten. 
 
Artikel 5:Betaling 
 
A.De opdrachtgever is verplicht het haar 
gefactureerde binnen 30 dagen na 
factuurdatum op een van TIAB’s 
aangegeven bankrekening of 
girorekeningen te voldoen.  
B.Nalatigheid van de opdrachtgever 
terzake van het afnemen van zaken of het 
TIAB niet in de gelegenheid stellen de 
overeengekomen werkzaamheden te 
verrichten, laat de betalingsverplichting van 
de opdrachtgever onverlet. 
C.Indien de opdrachtgever op de vervaldag 
niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, 
is hij direct in verzuim zonder dat 
ingebrekestelling vereist is. In dat geval 
worden alle verplichtingen jegens TIAB uit 
hoofde van alle tussen de opdrachtgever 
en TIAB gesloten overeenkomsten terstond 
opeisbaar- ongeacht of TIAB terzake 
betalingsverplichtingen reeds heeft 
gefactureerd en is de opdrachtgever 
aansprakelijk voor alle door TIAB geleden 
en te lijden schade. 
D.Bij gebreke van tijdige betaling is de 
opdrachtgever. Zonder aanmaning of 
ingebrekestelling een rente verschuldigd 
1,5% per maand over het onbetaald 
gebleven gedeelte van de hoofdsom, 
waarbij een gedeelte van een maand als 
volledige maand wordt gerekend. De 
verschuldigde rente wordt berekend 
overeenkomstig in art.6.119 lid 2BW. 
E.Kosten van invordering , zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijk zijn voor 
rekening van de opdrachtgever.De 
buitengerechtelijke kosten worden 
berekend conform het advies incassotarief 
van de Nederlands Orde van Advocaten, 
met een minimumbedrag van 125€ . 
 
 
Artikel 6:Intellectuele eigendommen 
 
A: Alle rechten van door TIAB zelf tot stand 
gekomen offertes, prijsopgave, 
opdrachtbevestigingen, al dan niet daarin 
opgenomen berekeningen, modellen, 
(technische en overige)tekeningen, 
schetsen, schema’s en andere al dan niet 
elektronische gegevens of gegevens 
verzamelingen berusten onder TIAB’s visie 
en auteursschap.  
B:Ook overname van teksten zoals deze 
overeenkomst, of overige, zij het met 
andere bedrijfsnaam is geheel of 
gedeeltelijk qua overname verboden 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van TIAB. 
C:Door TIAB tot stand gekomen of 
gepubliceerde bescheiden of gegevens 
(verzamelingen) als bedoeld in lid A van dit 
artikel blijven onvervreemdbaar eigendom 
van TIAB of diens bij hun aangesloten 
technici en mogen niet in welke vorm ook  
aan derden ter inzage worden verstrekt , 
ter beschikking worden gesteld of op 
andere wijze al dan niet om niet  en al dan 
niet gebruik, geopenbaard worden zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
TIAB. 
D.Bescheiden of 
gegevens(verzamelingen)als bedoeld in lid 
A van dit artikel moeten op eerste verzoek 
van TIAB compleet en onbeschadigd 
worden teruggegeven, indien geen 
overeenkomst tot stand komt moeten deze 
terstond worden terug gegeven. 
E. Indien de opdrachtgever handelt in strijd 
met het in dit artikel bepaalde zal hij aan 
TIAB zonder dat enige ingebreke stelling is 
vereist voor ieder overtreding een direct 

opeisbare niet voor korting of verrekening 
door de opdrachtgever vatbare boete 
verbeuren van € 5000,00 onverminderd het 
recht van TIAB om naast de hiervoor 
bedoelde boete volledige 
schadevergoeding te vorderen. 
 
 
Artikel 7:Aansprakelijkheid. 
 
A. Daargelaten gevallen van opzet of grove 
schuld is de aansprakelijkheid van TIAB 
voor enige schade hoe ook genaamd. Of 
uit welken hoofde ook ontstaan beperkt tot 
het factuurbedrag. 
B.In afwachting van het lid A van dit artikel 
bepaalde geldt dat op TIAB geen enkele 
aansprakelijkheid. Rust indien de 
opdrachtgever enige verplichting uit enige 
met TIAB gesloten overeenkomst jegens 
TIAB niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. 
C.Indien de opdrachtgever TIAB 
aansprakelijk stelt voor enige schade hoe 
ook genaamd of uit welken hoofde ook 
ontstaan is hij verplicht TIAB uit eigen 
beweging aan te tonen dat hij 
(op)geleverde op verantwoorde wijze heeft 
behandeld. 
D.In afwijking van het overige in dit artikel 
bepaald is TIAB nimmer verplicht tot 
vergoeding van bedrijfsschade door de 
opdrachtgever of derden geleden. Door 
welke oorzaak ook ontstaan, daaronder 
ook begrepen vertraging in de oplevering 
van het werk. 
E.De opdrachtgever is gehouden TIAB te 
vrijwaren en schadeloos te stellen terzake 
van aanspraken tot schade vergoeding. 
Welke derden ten laste van TIAB mochten 
maken indien schade door derden is 
veroorzaakt door schending van octrooien  
en / of auteursrechten, door gebruik van 
tekeningen gegevens materialen of 
onderdelen danwel door toepassing van 
werkwijzen welke aan TIAB door of 
vanwege de opdrachtgever ter uitvoering 
van opdracht zijn verstrekt of 
voorgeschreven. 
F.In alle gevallen waarin TIAB een beroep 
op het in het voorgaande bepaalde 
toekomt kunnen eventueel aangesproken 
werknemers en hulppersonen van TIAB 
eveneens een beroep daarop doen al was 
deze bepaling door betrokken werknemers 
en / of hulppersonen bedongen. 
G.TIAB verplicht zich de door de 
opdrachtgever ter beschikking gestelde 
gegevens, bescheiden gegevens, 
ontwerpen tekeningen als een goed 
huisvader te  bewaren TIAB aanvaardt 
slechts aansprakelijkheid voor de opslag 
van bovengenoemde gegevens gedurende 
de looptijd van de opdracht. Na afloop van 
de opdracht stelt TIAB de gegevens op 
verzoek ter beschikking aan de 
opdrachtgever indien hij dit wenst. TIAB 
behoeft deze gegevens niet te archiveren 
en zal over deze gegevens(indien de 
opdrachtgever niet binnen 14 dagen 
gereageerd heeft)gen aansprakelijkheid 
meer nemen voor teloorgang van 
genoemde gegevens door brand, diefstal 
of breuk ed voor zover niet door de 
verzekering gedekt. 
 
 
Artikel 8. Reclames  
 
A. Klachten, ongeacht of deze betrekking 
hebben op door TIAB gedane of niet 
gedane werkzaamheden of op facturen, 
moeten bij TIAB binnen 8 dagen na de 
uitvoering van genoemde opdracht, factuur 
schriftelijk worden ingediend. 
B.Een reclame ten aanzien van bepaalde 
werkzaamheden schort de 
betalingsverplichting van de opdrachtgever 
ten aanzien van die of andere 
werkzaamheden niet op Opdrachtgever zal 
nimmer uit hoofde van reclames of 
gebrekenontbinding van een overeenkomst 
kunnen vorderen. 
 
Artikel 9. Niet toerekenbare 
tekortkoming (overmacht)  
 
A.Indien TIAB door omstandigheden 
opgekomen buiten schuld en risicosfeer 
van TIAB na het sluiten van een 
overeenkomst tijdelijk verhinderd is haar 
verplichtingen na te komen, is TIAB 
bevoegd de uitvoering van de 
overeenkomst voor de duur van de 
verhindering op te schorten. Eventueel 
door of namens de opdrachtgever gestelde 
betalingszekerheden dienen 
overeenkomstig te worden verlengd. 
B.Indien TIAB door omstandigheden 
opgekomen als hiervoor bij lid A bedoeld 
blijvend verhinderd is haar verplichtingen 
na te komen, is ieder van partijen bevoegd 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden. 
C.Tot de omstandigheden als hiervoor 
bedoeld worden in elk geval doch niet 
uitsluitend gerekend, oorlog, 
oorlogsgevaar,oproer,molest,brand, 
waterschade, overstroming, werkstaking, 
bedrijfsbezetting,uitsluiting, in en 
uitvoerbelemmeringen, 
overheidsmaatregelen, 
machinebreuk,storingen in de 
energielevering, en het geval dat TIAB 
door eigen leveranciers-om welke reden 
dan ook- niet tot levering in staat is. 
 
 
 
 
Artikel 10. Ontbinding 
 
A.Onverminderd de overige bepalingen in 
de algemene voorwaarden wordt de 
overeenkomst van rechtswege ontbonden, 
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

dat enige in gebreke stelling zal zijn vereist 
op het tijdstip waarop de opdrachtgever, 
die de uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen niet of niet volledig heeft 
voldaan, in staat van faillissement  wordt 
verklaard, voorlopige surseance van 
betaling aanvraagt of door beslaglegging 
onder curatele stelling of anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid over zijn 
vermogen of een deel ervan verliest, tenzij 
de bewindvoerder of curator de uit deze 
overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen als boedelschuld erkent en 
zekerheid stelt voor voldoening daarvan. 
B.Door de ontbinding worden over en weer 
bestaande vorderingen onmiddellijk 
opeisbaar. De opdrachtgever is 
aansprakelijk voor alle door TIAB  gelden 
en te lijden schade. 
C.Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig 
of niet behoorlijk voldoet aan de 
verplichtingen welke voor hem uit enige in 
deze voorwaarden bedoelde met TIAB 
gesloten overeenkomst voortvloeien 
alsmede in geval van opschorting van 
betalingen, stillegging of liquidatie van 
zaken van de opdrachtgever of diens 
overlijden is TIAB gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden(en het door TIAB geleverde, 
voorzover nog niet betaalde, terug te 
vorderen)-zonder rechterlijke tussenkomst 
en zonder ingebrekestelling is vereist en/of 
betaling van het uitgevoerde deel van de 
overeenkomst te vorderen en/of voor 
verdere levering vooruitbetaling te  eisen.In 
deze gevallen worden over en weer 
bestaande vorderingen onmiddellijk 
opeisbaar,de opdrachtgever is 
aansprakelijk voor alle dor TIAB geleden 
en te lijden schade. 
D.Een gelijke bevoegdheid tot ontbinding 
van de overeenkomst als omschreven in lid 
C van dit artikel met dezelfde gevolgen als 
daar omschreven heeft TIAB indien door 
de opdrachtgever dan wel één van zijn 
medewerkers, hulppersonen voor het 
sluiten van de overeenkomst of tijdens de 
duur van de opdracht enig voordeel hoe 
ook genaamd of van welke aard ook, is of 
wordt aangeboden of verschaft aan een 
der medewerkers,-hulppersonen alsmede 
indien in strijd met het artikel A bepaalde 
gehandeld wordt. 
 
 
Artikel 11. Geheimhouding, concurrentie 
beding 
A.Partijen verplichten zich zowel voor en 
gedurende het bestaan van de 
overeenkomst alsook nadat de 
overeenkomst om welke reden dan ook zal 
zijn beëindigd op geen enkele wijze aan 
welke derde dan ook enige mededeling te 
doen van gegevens betreffende bedrijf 
aangelegenheden van de andere partij in 
de ruimste zin des woords waaronder 
begrepen gegevens betreffende 
voorschriften, modellen rekeningen, 
schema’s ontwerpen, 
gegevens(verzameling(ed alsook 
gegevens betreffende de onderneming en 
de klanten danwel het bestaan. De aard en 
de inhoud van de (concept)overeenkomst 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van partij wiens gegevens het 
betreft, indien enige partij handelt in strijd 
met dit artikel bepaalde zal hij aan de 
andere partij, zonder dat enige ingebreke 
stelling is vereist, voor iedere overtreding 
en direct opeisbaar en niet voor korting of 
verekening vatbare, boetesom verbeuren 
van € 5000,00 onverminderd het recht van 
laatstbedoelde partij om naast de hiervoor 
bedoelde boete volledige 
schadevergoeding te vorderen. 
B.Het is de opdrachtgever niet toegestaan 
tijdens en binnen zesmaanden na 
uitvoering van de opdracht rechtstreeks 
en/of middelijk een dienstverband en/of 
zakelijke werkrelatie aan te gaan met de bij 
de uitvoering van de opdracht betrokken 
werknemer(s)van TIAB, ongeacht of deze 
medewerkers met TIAB een vast 
dienstverband hebben of dat deze 
werknemers slechts voor de duur van de 
opdracht door TIAB zijn aangetrokken, op 
verbeurte boet van 500€ per overtreding 
alsmede 250€ per dag voor iedere dag dat 
de werkzaamheden cq het dienstverband 
cq de zakelijke werkrelatie met de 
voormalige werknemer voortduurt. 
Onverminderd het recht van TIAB, naast de 
boete de werkelijke schade te vorderen.De 
geheimhouding van TIAB nar derden is niet 
van toepassing voor zover deze gegevens 
al bekend waren voor aanvang van de 
werkzaamheden of redelijkerwijs 
verworven hadden kunnen zijn vanuit 
openbare informatie bronnen. 
 
 
Artikel 12:Geschillen 
 
A.Op alle met TIAB gesloten 
overeenkomsten en op eventuele nadere, 
ter uitvoering daarvan, gesloten 
overeenkomsten, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing 
B.Alle hiervoor bedoelde overeenkomsten 
voortvloeiende geschillen zullen 
behoudens die ten aanzien waarvan de 
Kantonrechter absoluut bevoegd is, 
uitsluitend worden berecht  door de 
bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd 
de bevoegdheid van een andere rechter 
terzake van voorlopige, conservatoire of 
equatoriale maatregelen. 
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