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Algemene Voorwaarden MEVIA Inspecties BV 

1 Algemeen 

• In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. MEVIA Inspecties BV: Besloten Vennootschap gevestigd op de Dotterbloemstraat 35 te Nieuw-Vennep   (KvK 68012012)         

2. De Klant: de partij die MEVIA Inspecties BV een opdracht geeft als bedoeld in de algemene voorwaarden. 
 

 
2 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle advisering/inspectie/dienstverlening door MEVIA Inspecties BV aan de Klant, 
behoudens voor zover hiervan bij schriftelijke overeenkomst/opdrachtbevestiging/getekende offerte wordt afgeweken. 

 

 
3 Totstandkoming van de overeenkomst 

1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de getekende offerte. 

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant aan de hand van de getekende offerte, aan MEVIA Inspecties BV formeel 

opdracht heeft verstrekt en MEVIA Inspecties BV de opdracht formeel heeft aangenomen. 
3. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere gedane voorstellen, afspraken en correspondentie, schriftelijk danwel 

mondeling gedaan. 

 

 
4 Diensten 

• Beschrijving van de diensten 

1. Metingen en Inspecties volgens SCIOS-certificatieregeling op alle denkbare stookinstallaties (Scope 1 tot en met 7). 

2. Metingen en Inspecties op rookgasreinigers; luchtbehandelingsinstallaties en andere gerelateerde zaken.  

3. Advisering omtrent aan Milieu; Energie en Veiligheid gerelateerde zaken.  
 

 
5 Informatieverstrekking en Medewerking 

1. De Klant is verplicht aan MEVIA Inspecties BV alle medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in de 
Overeenkomst. 

2. Tevens is de Klant verplicht zowel gevraagd als ongevraagd aan MEVIA Inspecties BV alle informatie te verstrekken die voor de 

toepassing en uitvoering van het bepaalde in de overeenkomst van belang is of kan zijn. 
 

 
6 Geheimhouding 

MEVIA Inspecties BV zal de gegevens die haar door de Klant in het kader van de opdracht als vertrouwelijk zijn verstrekt of waarvan 
MEVIA Inspecties BV redelijkerwijs kan vermoeden dat zij een vertrouwelijk karakter hebben, geheimhouden tegenover derden, tenzij er 

sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking. 

 

 

7 Intellectuele eigendom 

1. MEVIA Inspecties BV behoudt of verkrijgt de exclusieve (intellectuele) eigendomsrechten op alle in het kader van de 

Overeenkomst/opdracht door MEVIA Inspecties BV geschreven of ontwikkelde geestesproducten, een en ander in de breedste zin. 

2. Het is de Klant verboden alle in het kader van de overeenkomst/opdracht gebruikte en ontwikkelde producten, een en ander in de ruimste 

zin, te (doen) verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, tenzij de producten blijkens de overeenkomst/opdracht uitdrukkelijk voor 
omschreven handelingen zijn bestemd. 

3. Voorwaarde 7.1 en 7.2 hebben alleen betrekking op de diensten zoals omschreven in voorwaarde 4.3.  

 

 

8 Facturering/Betaling 

1. Voor alle diensten door MEVIA Inspecties BV als bedoeld in deze algemene voorwaarden/in de overeenkomst is de Klant de bedragen 
verschuldigd die volgen uit de (tarievenregeling van MEVIA Inspecties BV), tenzij daarvan in de overeenkomst/offerte of 

opdrachtbevestiging is afgeweken. 

2. MEVIA Inspecties BV brengt alle bedragen die de Klant haar ingevolge de overeenkomst verschuldigd is, door middel van een nota 
(maandelijks/tweemaandelijks/per kwartaal) aan hem in rekening, tenzij anders is overeengekomen. 

3. Indien de Klant in gebreke blijft binnen de in het vorige lid genoemde termijn te betalen en betaling ook achterwege blijft nadat MEVIA 

Inspecties BV de Klant ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, is de Klant van rechtswege in gebreke en is MEVIA Inspecties BV 
gerechtigd onverminderd de overige rechten van MEVIA Inspecties BV, vanaf de vervaldag aan de Klant de wettelijke rente in rekening te 

brengen tot aan de datum van algehele voldoening. 
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant naar het oordeel van MEVIA Inspecties BV daartoe aanleiding geeft, is 

MEVIA Inspecties BV gerechtigd van de Klant te verlangen, dat deze onverwijld – aanvullende – zekerheid stelt in een door MEVIA 

Inspecties BV te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien de Klant hieraan geen gehoor geeft is MEVIA Inspecties BV gerechtigd, 
onverminderd haar overige rechten, haar werkzaamheden en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en 

is al hetgeen de Klant aan MEVIA Inspecties BV uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

5. Betaling door de Klant dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. De 
betalingsverplichting kan niet worden opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen – de hoogte van – de nota. Betaling in 

gedeelten kan slechts met toestemming van MEVIA Inspecties BV plaats vinden. 
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6. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten-) gerechtelijke (incasso-)kosten, die MEVIA Inspecties BV maakt als gevolg van een niet voldoen 
door de Klant aan zijn betalingsverplichting, komen ten laste van de Klant. 

 

 

9 Aansprakelijkheid 

1. MEVIA Inspecties BV zal haar werkzaamheden en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en neemt 

daarbij de zorgvuldigheid in acht die van haar kan worden verwacht. Indien de Klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout 
van MEVIA Inspecties BV die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is MEVIA Inspecties BV aansprakelijk voor de directe schade 

tot een bedrag van ten hoogste  € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend Euro) per gebeurtenis.  

Uitsluitend directe schade komt voor vergoeding in aanmerking. Hieronder vallen eveneens herstelkosten, legeskosten en uitvoeringskosten, 
mits deze kosten een rechtstreeks verband houden met de fout van de inspecteur. Onder directe schade valt in ieder geval niet 

bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, en waardevermindering van producten. 
2. MEVIA Inspecties BV zal van haar aansprakelijkheid onder deze overeenkomst ontheven worden wanneer een gebeurtenis of zaak 

plaatsvindt die buiten haar redelijke macht valt en die niet aangemerkt kan worden als een waarschijnlijke gebeurtenis. 

3. MEVIA Inspecties BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook indien deze het gevolg zijn van verborgen gebreken 

die redelijkerwijs niet door MEVIA Inspecties BV ontdekt hadden kunnen worden of dat MEVIA Inspecties BV een fout maakt die het 
gevolg is van een het door de Klant niet, niet tijdig of anderszins niet behoorlijk verstrekken van de voor de uitvoering van de opdracht 

benodigde of vereiste informatie.  

4. De in lid 1 genoemde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de in het kader van de uitvoering van de 
verplichtingen en werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst door Kruizinga Inspecties BV ingeschakelde derden, die derhalve 

hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. 

5. De Klant vrijwaart MEVIA Inspecties BV tegen vorderingen, uit welke hoofde ook, van derden, die stellen schade te hebben geleden als 
gevolg van de wijze waarop MEVIA Inspecties BV de opdracht van de klant heeft uitgevoerd. 

6. Een aansprakelijkheidsschade komt pas voor vergoeding in aanmerking, indien de schade niet eerst geclaimd kan worden onder een andere 

verzekering, zoals bijvoorbeeld een CAR-verzekering. 
7. Voor het claimen van een schade geldt een finale vervaltermijn van 5 jaar, gerekend vanaf de uitvoeringsdatum. 

 

 

10 Opzegging/Ontbinding/Beëindiging 

1. De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. 
2. MEVIA Inspecties BV is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen: 

a. Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of indien hij surseance van betaling aanvraagt, indien op diens 

goederen beslag wordt gelegd of in geval van liquidatie of overname van de onderneming van de Klant; en 
b. In geval de Klant in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst en nakoming niet 

alsnog heeft plaats gevonden binnen dertig dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning daartoe. 

c. Indien MEVIA Inspecties BV van zijn bevoegdheid als bedoeld in het tweede lid gebruik maakt zal dit terstond aan de Klant 
worden meegedeeld. 

d. Alle bedragen die de Klant op het moment van eindigen – op welke wijze ook – van de overeenkomst, aan MEVIA Inspecties 

BV verschuldigd was zijn op dat moment onmiddellijk opeisbaar. 
 

 

11 Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten tussen de Klant en MEVIA-inspecties BV, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands 

recht van toepassing. 

 

 

12 Bijzondere bepalingen 

1. De Klant kan zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst slechts overdragen aan een derde na schriftelijke goedkeuring van 
de directeur van MEVIA Inspecties BV. 

2. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene 

voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een 
zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.  

3. In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst 

opgenomen bepalingen. 
4. Bij langdurige overeenkomsten wordt de landelijke prijsindex en marktontwikkeling gehanteerd.  
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