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ALGEMENE VOORWAARDEN TUMS BV

Afdeling I

Algemene Bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van TUMS B.V.

TUMS

TUMS B.V.

Meerwerk

Alle werkzaamheden of andere prestaties te verrichten
door TUMS die buiten de inhoud en/of omvang van de
Overeenkomst vallen.

Normale Werktijden

Werkuren van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur
tot 17.00 uur, niet zijnde nationale feestdagen.

Overeenkomst

De tussen TUMS en Opdrachtgever gesloten
overeenkomst.

Opdrachtgever

Degene die met TUMS een Overeenkomst sluit.

Partij(en)

TUMS en/of Opdrachtgever, zulks al naar gelang de
context dit bepaalt.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing
op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen TUMS en Opdrachtgever.
2.2 Eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van Opdrachtgever.
2.4 In geval van eventuele onderlinge tegenstrijdigheden dan wel vragen in verband met de uitleg van de
Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
2.5 De Algemene Voorwaarden kunnen door TUMS worden gewijzigd. Wijzigingen treden dertig (30) dagen
volgend op de dag waarop zij aan Opdrachtgever zijn medegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een
latere datum van in werking treden is vermeld. De wijzigingen zijn ook van toepassing op de al bestaande
Overeenkomsten. Uitsluitend in het geval van een substantiële wijziging, die het wezen van de Overeenkomst
raakt, kan Opdrachtgever, als hij de wijziging niet wenst te accepteren, de Overeenkomst opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een (1) maand. De opzegging dient schriftelijk te
geschieden onder opgave van redenen.
2.6 De Algemene Voorwaarden bestaan uit de afdelingen I, II, III en IV. De bepalingen van de afdelingen II, III
en IV derogeren aan de bepalingen van afdeling I.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle door TUMS gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is genoemd.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht TUMS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.3 De ontvanger van de offerte mag de daarin vervatte kennis en ervaring van TUMS slechts gebruiken voor
het vormen van een oordeel over de aanbieding en deze niet aan derden beschikbaar stellen.
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Artikel 4 De Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst tussen TUMS en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard
van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de
levering van zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
(uitvoerings)termijn dient Opdrachtgever TUMS daarom schriftelijk in gebreke te stellen.
4.3 TUMS is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst uit te besteden aan een aan haar gelieerd bedrijf
dan wel aan een derde.
4.4 Als is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan TUMS de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.5 Als de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden die aan
Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dient de daaruit voor TUMS voortvloeiende schade door Opdrachtgever te
worden vergoed.
4.6 Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een schriftelijke bevestiging
van TUMS.
Artikel 5 Milieu
5.1 De bij TUMS geldende procedures en methodieken dan wel de wettelijke eisen ten aanzien van milieu zijn
van toepassing op de Overeenkomst.
5.2 Partijen komen overeen dat Opdrachtgever verantwoordelijk zal zijn voor bodemverontreinigingen op haar
terrein, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat een dergelijke bodemverontreiniging is ontstaan door toedoen of
nalaten van TUMS.
5.3 In het geval van bodemverontreiniging op het terrein van Opdrachtgever is TUMS gerechtigd haar
werkzaamheden te staken of op te schorten onder verplichting van Opdrachtgever om de daarmee verbonden
kosten aan TUMS te voldoen.
Artikel 6 Gezondheid en veiligheid
6.1 Opdrachtgever zal aan TUMS een exemplaar ter beschikking stellen van een beschrijving van de van
toepassing zijnde gezondheids- en veiligheidsaspecten en elke wijziging daarin, welke van toepassing zijn op
(enig deel van) de uit te voeren Overeenkomst. Deze veiligheidsrichtlijnen dienen een beschrijving van de
veiligheidsorganisatie te bevatten, evenals procedures en methoden van communicatie met het bij het
onderhoud betrokken personeel. Bij het ontbreken daarvan zal TUMS handelen conform haar eigen
procedures welke voldoen aan alle relevante eisen en aanbevelingen van nationale instanties,
overheidsinstanties en aan de gebruikelijke procedures.
6.2 Indien een werknemer van TUMS dan wel personen werkzaam namens TUMS, bij of tijdens de uitvoering
van de Overeenkomst een aantoonbare onveilige situatie of een situatie in strijd met wetgeving en/of
regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden aantreft, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden te
staken of op te schorten onder de verplichting van Opdrachtgever om de daarmee verbonden kosten aan
TUMS te voldoen.
Artikel 7 Meerwerk
7.1 Als TUMS in het kader van de Overeenkomst Meerwerk dient te verrichten, zal TUMS, voor zover
redelijkerwijs mogelijk, de Opdrachtgever over dit Meerwerk voorafgaand een aanbieding doen.
7.2 TUMS is niet verplicht aan een verzoek van Opdrachtgever tot uitvoering van Meerwerk te voldoen.

Artikel 8 Verplichtingen TUMS
8.1 TUMS zal zich inspannen de Overeenkomst op zorgvuldige wijze en binnen de overeengekomen termijn uit
te voeren. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zal TUMS Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk
informeren.
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8.2 TUMS spant zich ervoor in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap.
8.3 TUMS zal een voor de Overeenkomst verantwoordelijke persoon benoemen, welke belast zal worden met
de organisatie en coördinatie van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze persoon zal ook als eerste
aanspreekpunt voor Opdrachtgever dienen.
Artikel 9 Verplichtingen Opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde goedkeuringen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot vergunningen en ontheffingen) tijdig
worden verkregen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
9.2 Opdrachtgever draagt zorg voor de (tijdige) aanwezigheid van alle gegevens waarvan TUMS aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele vertragingen en extra werkzaamheden die TUMS dient te
verrichten ten gevolge van het uitblijven of te late aanlevering van gegevens worden volgens de gebruikelijke
tarieven aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan TUMS zijn verstrekt, heeft TUMS voorts het recht de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten.
9.3 Opdrachtgever zal volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst en aan TUMS
kosteloos alle materialen en faciliteiten beschikbaar stellen die TUMS voor de uitvoering nodig oordeelt.
9.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en informatie.
9.5 De Opdrachtgever is verplicht aan TUMS de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de
uitvoering van het bepaalde in of op grond van, op basis van deze Algemene Voorwaarden en de controle en
de naleving ervan. Opdrachtgever dient TUMS zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens,
voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen
zijn.
Artikel 10 Verschuldigde vergoeding
10.1 Tenzij anders expliciet overeengekomen zijn vergoedingen in het kader van de Overeenkomst altijd
exclusief BTW en exclusief andere belastingen en/of heffingen bestaand ten tijde van de totstandkoming van de
Overeenkomst.
10.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen. Indien
een vaste vergoeding is overeengekomen, zijn alle werkzaamheden en uitgaven die uitdrukkelijk zijn genoemd in
de Overeenkomst en/of de relevante offerte van TUMS in deze vergoeding begrepen.
10.3 Als geen vaste vergoeding is overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren en gebruikte materialen (nacalculatie). De vergoeding wordt berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven en opslagen van TUMS en of van door TUMS ingeschakelde derden, geldende voor
de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
10.4 Alle zaken, werkzaamheden en uitgaven die niet zijn vermeld in de Overeenkomst en/of de relevante
offerte zijn te beschouwen als Meerwerk en zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de
bij TUMS gebruikelijke prijzen.
10.5 TUMS zal jaarlijks, voor de eerste keer per januari van het volgende kalenderjaar, de vergoedingen
aangaande de Overeenkomst aanpassen voor materialen op basis van de CROW-index en voor lonen op basis
van de dan geldende CAO voor de Energiesector (distributie en productie) of op basis van een andere tussen
TUMS en de Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen indexering.
10.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is TUMS bevoegd de overeengekomen vergoeding
jaarlijks te verhogen. Indien de overeengekomen vergoeding wordt verhoogd met meer dan 10% per twaalf
maanden, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van twee (2) maanden. Dit recht vervalt na twee maanden nadat de bedoelde prijsverhoging van
kracht is geworden.
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10.7 Als op verzoek van Opdrachtgever of naar het inzicht van TUMS noodzakelijkerwijs de Normale
Werktijden worden overschreden (hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat), is TUMS
gerechtigd daarover een toeslag te berekenen.
10.8 TUMS is te allen tijde bevoegd te verlangen dat Opdrachtgever afdoende zekerheid stelt voor de
nakoming van haar verplichtingen tegenover TUMS. TUMS behoudt zich het recht voor om tussentijdse
rekeningen te zenden en heeft te allen tijde de bevoegdheid om vooruitbetaling te verlangen.
Artikel 11 Facturering en betaling
11.1 Op basis van nacalculatie verrichte diensten worden per maand in rekening gebracht tegen de op dat
moment geldende tarieven. Is een totaalbedrag overeengekomen, dan zal dit bedrag in maandelijkse termijnen
als voorschot worden gefactureerd, tenzij Partijen anders overeenkomen. Daarnaast worden werkelijk
gemaakte kosten die in de tarieven niet zijn inbegrepen maandelijks in rekening gebracht. Facturatie van
Meerwerk geschiedt maandelijks achteraf, tenzij in de aanbieding over Meerwerk anders wordt bepaald.
11.2 Facturen dienen voldaan te worden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Eventuele bezwaren
tegen de factuur dienen binnen veertien (14) dagen schriftelijk te worden ingediend. De verplichting tot betaling
wordt niet opgeschort of opgeheven op grond van bezwaren tegen de factuur.
11.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag
dat andere leden van de TUMS-groep hem schuldig zijn.
11.4 Indien de Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald is deze van rechtswege in verzuim.
11.5 Indien en zodra de Opdrachtgever in verzuim is, is hij ook rente verschuldigd wegens te late betaling
gelijk aan de wettelijke handelsrente, onverminderd het recht van TUMS op vergoeding van kosten van
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning.
11.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de
vorderingen van TUMS op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12 Intellectuele Eigendom
12.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt TUMS de auteursrechten, octrooirechten en alle overige
rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte c.q. geleverde informatie. Opdrachtgever heeft
het recht de informatie te gebruiken en de desbetreffende stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen,
overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., te vermenigvuldigen uitsluitend voor gebruik
in zijn eigen organisatie en voor zover passend binnen zijn eigen bedrijfsvoering.
12.2 Wanneer een door TUMS uitgebrachte rapportage ter zake van een beoordeling, test, inspectie of keuring
uit de aard der zaak bedoeld is om aan derden beschikbaar te worden gesteld, mag dit uitsluitend geschieden
door openbaarmaking van de gehele rapportage, woordelijk en in de taal waarin die is opgesteld. Zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TUMS zal Opdrachtgever bij derden op generlei wijze de indruk
wekken dat er sprake is van certificatie of goedkeuring door TUMS.
12.3 Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TUMS niet toegestaan de naam
van TUMS of een door TUMS uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te (doen) gebruiken ten behoeve van het
instellen van vorderingen, het voeren van gerechtelijk procedures en/of reclame-uitingen.
12.4 TUMS behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart TUMS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst
worden gebruikt.
Artikel 13 Ter beschikking gestelde zaken en vrijkomende onderdelen
13.1 In geval aan TUMS bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking zijn gesteld, staat het
TUMS vrij zich na het einde van de opdracht daarvan te ontdoen, tenzij anders is overeengekomen. De
daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
13.2 Vrijkomende onderdelen en afvalstoffen blijven eigendom van Opdrachtgever en zullen door en voor
rekening van Opdrachtgever worden afgevoerd tenzij anders overeengekomen.
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Artikel 14 Oplevering, onderzoek en reclame
14.1 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan wordt het werk als opgeleverd
beschouwd na aanvaarding door de Opdrachtgever. Het werk wordt geacht te zijn aanvaard door de
Opdrachtgever indien en voor zover het door Opdrachtgever in gebruik wordt genomen. Na oplevering van het
werk is TUMS niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
14.2 Klachten over de verrichte onderhouds- en/of beheerwerkzaamheden en/of geleverde en/of gehuurde
zaken dienen op straffe van verval van het recht om een beroep te doen op enig gebrek in de prestatie door
Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na voltooiing van de
betreffende werkzaamheden c.q. na levering van de zaak schriftelijk te worden gemeld aan TUMS. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
TUMS in staat is adequaat te reageren.
14.3 Als een klacht gegrond is, zal TUMS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen c.q. de
geleverde c.q. verhuurde zaak herstellen en/of vervangen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar
zinloos is geworden.
Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
14.4 Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden c.q. het herstellen en/of vervangen
van de geleverde en/of gehuurde zaak naar het oordeel van TUMS niet meer mogelijk of zinvol is, is TUMS niet
gehouden de prestatie alsnog te verrichten en zal TUMS de Opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel
van de factuur. In dat geval zal TUMS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.
Artikel 15 Non concurrentiebeding
15.1 Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van TUMS niet toegestaan om
gedurende de looptijd van de Overeenkomst en één jaar na beëindiging daarvan, werknemers van TUMS die
betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins direct of
indirect werkzaamheden te laten verrichten. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever in overtreding
en uitdien hoofde een direct opeisbare boete van € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) aan TUMS verschuldigd,
onverminderd het recht van TUMS op volledige schadevergoeding ter zake.
Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 TUMS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede verstaan gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, hoegenaamd ook, die is ontstaan door een
tekortkoming van TUMS in de uitvoering van de Overeenkomst.
16.2 Als TUMS op basis van de Overeenkomst aansprakelijk is voor directe schade, dan is die totale
aansprakelijkheid van TUMS te allen tijde beperkt tot, afhankelijk van welk van de volgende bedragen het
laagste is, (i) een bedrag van € 100.000 (honderdduizend euro), dan wel (ii) het over de laatste twaalf (12)
maanden door TUMS aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag.
16.3 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden uitsluitend
indien de schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld van TUMS en/of zijn leidinggevende.
16.4 De aansprakelijkheid van TUMS is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500.000 per
gebeurtenis.
16.5 De Opdrachtgever vrijwaart TUMS voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade
veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door TUMS.
16.6 Iedere verplichting tot schadevergoeding vervalt, indien Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen nadat
de schade is ontdekt, dan wel redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, TUMS-schriftelijk van de schade op
de hoogte heeft gesteld.
In ieder geval vervalt iedere verplichting tot schadevergoeding indien Opdrachtgever niet binnen twee (2) jaar
nadat de Opdrachtgever TUMS van de schade op de hoogte heeft gesteld een rechtsvordering ter zake heeft
ingesteld.
16.7 De beperkingen in de schadevergoedingsregeling alsmede de vrijwaringverplichting van Opdrachtgever op
basis van deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van werknemers van TUMS en ten behoeve
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van derden waarvan TUMS bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik van maakt.
Artikel 17 Overmacht
17.1 TUMS is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van één van haar verplichtingen, indien
de tekortkoming niet aan TUMS kan worden toegerekend (overmacht). Tijdens overmacht worden de
verplichtingen van TUMS opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door TUMS niet mogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen zijn Partijen bevoegd de
Overeenkomst bij aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat
geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.
17.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TUMS
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TUMS niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstaking,
bedrijfsstoring, stagnatie van toelevering, grondstoffengebrek, prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in
productieprocessen van zowel TUMS als haar toeleveranciers en onderaannemers, gelden - onder meer doch
niet uitsluitend- als overmacht.
17.3 TUMS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat TUMS zijn verplichtingen had moeten nakomen.
17.4 Voor zover TUMS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TUMS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het
een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 18 Opschorting en ontbinding
18.1 TUMS is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst onmiddellijk en
zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden
indien:
a. Het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever surseance van betaling of zelf zijn
faillissement heeft aangevraagd;
b. De Opdrachtgever (onderdelen) van zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk
overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
c. Ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d. Opdrachtgever op enige andere wijze de beschikking over het geheel of gedeelte van zijn vermogen verliest.

Artikel 19 Risico-overgang
19.1 Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever. Het risico van verlies of beschadiging van de
zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan
Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een
door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Ieder der Partijen zal alle informatie geheimhouden die zij in het kader van de uitvoering van de opdracht
van de andere Partij ontvangt, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de
ontvangende Partij onderkend behoort te worden. Partijen zullen dergelijke informatie uitsluitend gebruiken voor
het doel waarvoor die informatie beschikbaar is gesteld. Deze verplichting blijft onverminderd van kracht
ondanks beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.
Artikel 21 Overdracht
21.1 Opdrachtgever stemt ermee in dat de Overeenkomst van kracht blijft indien de rechtsvorm van TUMS
wordt omgezet in een andere rechtsvorm of indien TUMS zijn onderneming overdraagt of heeft overgedragen
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aan een andere rechtspersoon.
21.2 Opdrachtgever kan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TUMS zijn rechten en
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet overdragen aan een derde. TUMS zal zijn toestemming
hiervoor niet op onredelijke gronden onthouden.
Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen
22.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
22.2 Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst of naar aanleiding hiervan gesloten nadere
overeenkomsten die niet in der minne geschikt kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Middelburg.
Artikel 23 Slotbepalingen
23.1 De Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2022.
23.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Leveringsvoorwaarden 2022
van TUMS B.V.”.
23.3 Deze Algemene Voorwaarden liggen bij TUMS ter inzage en zijn aldaar op aanvraag
kosteloos verkrijgbaar of kunnen worden ingezien via de website van TUMS (www.TUMSmeetdiensten.nl).
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Afdeling II Nadere bepalingen over het onderhoud en beheer
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Installatie

(Een samenhangend geheel van) een of meerdere te onderhouden objecten zoals
gespecificeerd in de Apparatuur lijst.

Apparatuur lijst

De bij de Overeenkomst behorende lijst waarin de Installatie omschreven wordt.

Correctief Onderhoud Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden met als doel een storing die zich heeft
voorgedaan over de Installatie op te heffen, inclusief het herstellen van schade aan de
Installatie.
Onderhoudsinspectie Het vaststellen van de toestand van de Installatie met als doel te komen tot een oordeel
over de wenselijkheid van Preventief, dan wel Correctief Onderhoud.
Nulmeting

De meting welke plaatsvindt dan wel voorafgaand aan de Overeenkomst, dan wel na
sluiting van de Overeenkomst doch voorafgaand aan de uitvoering van Onderhoud,
waarbij de staat van onderhoud van de Installatie door TUMS wordt beoordeeld. De
Klant ontvangt een rapport over de Nulmeting. Een slechte staat van onderhoud van de
Installatie kan leiden tot frequent Correctief Onderhoud dan wel tot een eventuele
ontbinding van de Overeenkomst door TUMS.

Onderhoud

Het geheel van activiteiten (onderhoudswerkzaamheden en overige dienstverlening) dat
door TUMS ten behoeve van de Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst met
betrekking tot de Installatie wordt verricht. De onderhoudswerkzaamheden allen uiteen
in Onderhoudsinspectie, Preventief Onderhoud en Correctief Onderhoud.

Onderhoudsplan

Overzicht van de frequentie en beschrijving van het door TUMS uit te voeren
Onderhoudsinspectie en Preventief Onderhoud, en ook van de responstijd en
eventuele aanvullende bepalingen betreffende Correctief Onderhoud.

Preventief Onderhoud Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden met als doel de kans op het optreden
van een storing in de op het Onderhoud volgende periode te beperken.

Artikel 2 Verplichtingen TUMS
2.1 Door TUMS wordt, met uitsluiting van anderen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de Installatie
onderhouden zoals vermeld op de Apparatuur lijst.
2.2 Indien voorafgaand aan de Overeenkomst geen Nulmeting heeft plaats gevonden, zal deze Nulmeting
voorafgaand aan het Onderhoud plaatsvinden. Een Nulmeting wordt beschouwd als Meerwerk.
2.3 TUMS voert het Preventief Onderhoud en Onderhoudsinspectie uit conform het Onderhoudsplan.
Achteraf zal hierover schriftelijk gerapporteerd worden aan Opdrachtgever.
2.4 Correctief Onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van de constatering van een storing door TUMS
tijdens een Onderhoudsinspectie of Preventief Onderhoud, dan wel naar aanleiding van een storingsmelding
door de Opdrachtgever.
2.5 Met Correctief Onderhoud zal worden aangevangen binnen de daarvoor met Opdrachtgever
overeengekomen responstijd zoals opgenomen in het Onderhoudsplan tenzij, na constatering c.q. melding van
de storing, met Opdrachtgever schriftelijk een andersluidende afspraak wordt gemaakt.
2.6 Correctief Onderhoud is erop gericht de storing zo spoedig mogelijk op te heffen. Indien de functionaliteit
van de Installatie eerder hersteld kan worden door het tot stand brengen van een noodoplossing, dan zal
hiervan melding gemaakt worden bij Opdrachtgever en zal deze na goedkeuring door Opdrachtgever worden
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gerealiseerd, alvorens een definitieve oplossing tot stand wordt gebracht.
2.7 Indien de storing veroorzaakt wordt door een object dat niet is opgenomen in de Apparatuur lijst en opheffing
van de storing onderhoudswerkzaamheden vereist aan dat betreffende object, dan is TUMS daar niet toe
verplicht. Indien zich een dergelijk geval voordoet, dan zal TUMS daarvan melding maken bij Opdrachtgever.
Indien TUMS zich op verzoek van Opdrachtgever bereid heeft verklaard aan het betreffende object Correctief
Onderhoud te verrichten dan is de Overeenkomst op dat Correctief Onderhoud onverkort van toepassing.
Artikel 3 Verplichtingen Opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever dient een storing onmiddellijk na ontdekking daarvan aan TUMS te melden op de door
TUMS in het Onderhoudsplan aangegeven wijze.
3.2 Aan TUMS of een door TUMS ingeschakelde of aangewezen derden dient door Opdrachtgever toegang
verleend te worden tot de Installatie voor de uitvoering van de Overeenkomt.
3.3 Ten behoeve van de uitvoering van Onderhoud op locatie, dient Opdrachtgever aan TUMS, indien
noodzakelijk, ter beschikking te stellen elektriciteit, gas water verbruiksmaterialen, en ook voor het Onderhoud
aan specifieke objecten vereiste bijzondere gereedschappen waarover TUMS zelf niet beschikt.
3.4 De Opdrachtgever dient TUMS (tijdig) te voorzien van dan wel op locatie beschikbaar te hebben en op
aanvraag beschikbaar te maken, de actuele en volledige documentatie over de Installatie.
3.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, objecten, verlicht of onverlicht aan de Installatie wenst te
bevestigen, dan dient hierover voorafgaand overleg met TUMS plaats te vinden. Als het een verlicht object aan
Openbare Verlichting betreft, dan dient deze aangesloten te worden door de regionale netbeheerder of een
daartoe aangewezen derde. Indien er zonder toestemming van TUMS-objecten aan de Installatie bevestigd
worden, dan is dit de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en zijn hieraan gerelateerde gevolgen geheel
voor risico van de Opdrachtgever.
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Afdeling III

Nadere bepalingen aangaande koop en verkoop

Artikel 1 Wijze en plaats van levering
1.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering op het werk.
1.2 De zaken zullen worden geleverd op een vervoermiddel op de plaatst vermeld in de Overeenkomst. Is geen
zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht
mogelijk daarbij in de buurt. TUMS behoeft de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een
behoorlijk berijdbaar terrein op een goede losplaats kan komen.
1.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft Opdrachtgever
hiermee in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
1.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat er voldoende ruimte voor aflevering en lossen aanwezig is.
Artikel 2 Garantie
2.1 Over de geleverde zaken verleent TUMS aan Opdrachtgever de garantie zoals die door TUMS bij de
leverancier van de zaken is bedongen. Daardoor zal TUMS gedurende de garantieperiode de geleverde zaken
kosteloos repareren, mits deze zaken normaal zijn gebruikt en niet in de situatie dat de zaken zijn uitgevallen
ten gevolge van invloeden van derden of extreme weersomstandigheden.
2.2 Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een
gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken
of storingen die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen die geheel toe te schrijven
zijn aan ondeskundig of zorgeloze behandeling van Opdrachtgever, diens personeel of derden of aan
wijzigingen, aanwijzingen en reparaties door Opdrachtgever, diens personeel of derden ten aanzien van de
geleverde zaken verricht, respectievelijk gegeven of indien de zaken voor andere dan normale
bedrijfsdoeleinden zijn aangewend of op abnormale wijze zijn gebezigd.
Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud
3.1 Alle door TUMS geleverde zaken blijven eigendom van TUMS totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit
alle met TUMS gesloten overeenkomsten is nagekomen.
3.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren.
3.3 Voor het geval dat TUMS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbaar toestemming aan TUMS of door deze aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TUMS zich bevinden en die zaken
mee terug te nemen.
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Afdeling IV Nadere bepalingen aangaande huur en verhuur
Artikel 1 Wijze en plaats van levering
1.1 Ter zake van de aflevering is het bepaalde in artikel II.1 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2 Verplichtingen Opdrachtgever
2.1 Opdrachtgever staat in voor een deskundig gebruik van en toezicht op van TUMS gehuurde zaken en zal
het gehuurde gebruiken overeenkomstig zijn bestemming, de toepasselijke gebruiksaanwijzingen en de
eventueel ter zake geldende overheidsvoorschriften.
2.2 Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor het treffen van alle voorzieningen, het
verkrijgen van eventueel daartoe noodzakelijke vergunningen daaronder begrepen, die nodig zijn voor het
gebruik van het gehuurde.
2.3 Ieder geval van beschadiging, verlies of vergaan van het gehuurde dient Opdrachtgever onmiddellijk aan
TUMS te melden.
2.4 Opdrachtgever mag geen wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan van TUMS gehuurde zaken
(doen) aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van TUMS. Alle wijzigingen,
aanpassingen en toevoegingen welke niet kunnen worden ongedaan gemaakt c.q. verwijderd zonder materiele
schade toe te brengen aan de functionele capaciteiten of de economische waarde van het gehuurde worden
eigendom van TUMS.
2.5 Gedurende de huurperiode zal Opdrachtgever het gehuurde in goede staat en bedrijfsklaar houden.
Opdrachtgever is gehouden met betrekking tot het van TUMS gehuurde met TUMS, met uitsluiting van
anderen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, een onderhoudsovereenkomst af te sluiten.
Artikel 3 Eigendom
3.1 Door Opdrachtgever van TUMS gehuurde zaken zijn eigendom van TUMS. Opdrachtgever staat ervoor in
dat de door hem van TUMS gehuurde zaken op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerende
zaak wordt verbonden, dat dit door natrekking, vermenging of zaakvorming zijn zelfstandigheid verliest.
3.2 Alle onderdelen welke in verband met Onderhoud door TUMS aan Opdrachtgever worden geleverd worden
bestanddeel van het gehuurde en telkens eigendom van TUMS.
3.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de van TUMS gehuurde zaken te vervreemden of daarop een
pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande toestemming van TUMS is het
Opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde in
gebruik of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten met betrekking tot de gehuurde zaak aan een derde over
te dragen.
3.4 Indien een derde enig recht ten aanzien van het gehuurde wil uitoefenen, zal Opdrachtgever TUMS hiervan
onmiddellijk mededeling doen en tevens de desbetreffende derde onverwijld van het eigendomsrecht van TUMS
in kennis stellen.
3.5 Het gehuurde zal slechts van de plaats van aflevering mogen worden verwijderd na voorafgaande
schriftelijke toestemming van TUMS. TUMS zal hiervoor bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden
weigeren.
Artikel 4 Risico en verzekering
4.1 Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de huurovereenkomst het
gehuurde voor eigen rekening en risico verzekeren en verzekerd houden.
4.2 Opdrachtgever zal TUMS door middel van een verzekeringspolis in kennis stellen van de omvang van de
dekking van de verzekering en op eerste verzoek van TUMS een bewijs van premiebetaling verstrekken.
4.3 Opdrachtgever is gehouden alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt na te komen.
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Artikel 5 Beschadiging, verlies of vergaan van het gehuurde
5.1 Ook indien Opdrachtgever wegens voorschriften of maatregelen van overheidswege c.q. wegens daarin of
daaraan voorkomende gebreken, dan wel als gevolg van beschadiging of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van
het gehuurde geheel of gedeeltelijk verhinderd mocht zijn van het gehuurde gebruik te maken, blijft
Opdrachtgever gehouden de huurtermijnen gedurende de overeengekomen huurperiode te voldoen en is
TUMS voor daaruit eventueel voor Opdrachtgever voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
5.2 In geval van beschadiging of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van het gehuurde zal TUMS in overleg met
en voor rekening van Opdrachtgever zorgdragen voor herstel c.q. (gedeeltelijke) vervanging.
5.3 In geval van algeheel verlies of vergaan zijn van het gehuurde is Opdrachtgever naast alle gedurende de
overeengekomen huurperiode nog te verschijnen huurtermijnen ook gehouden om aan TUMS te vergoeden het
uit de boeken van TUMS blijkende bedrag van de gecalculeerde restwaarde van het gehuurde aan het einde
van de overeengekomen huurperiode.
Artikel 6 Teruggave
6.1 Aan het einde van de overeengekomen huurperiode zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico het
gehuurde compleet, gebruiksklaar en in goede staat van onderhoud doen afleveren op een door TUMS aan te
geven adres in Nederland.
6.2 Indien Opdrachtgever niet aan zijn hiervoor bedoelde verplichting tot teruggave voldoet, dan is TUMS
gerechtigd het gehuurde zelf weer in bezit te nemen en daartoe de plaats waar het gehuurde zich bevindt te
betreden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die TUMS met het weer in het bezit nemen van het
gehuurde dient te maken.
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