
Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle door Tuprotec B.V. 
te sluiten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende uitvoering van werkzaamheden. 

1.  Inhoud van de opdracht, aanbieding 
1.1 De inhoud van de opdracht wordt bepaald door de in de aanbieding opgenomen omschrijving 

van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg 
 Worden aangebracht. 
1.2  De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in de aanbieding vermeldde, geschatte termijn, 

tenzij dit onmogelijk blijkt. Indien de overschrijding van de termijn dreigt, zal Tuprotec zo 
spoedig mogelijk met de opdrachtgever overleggen 

1.3 De eventueel in de aanbieding opgenomen aanvullende uitgangspunten en voorwaarden zijn 
bindend voor de opdrachtgever. 

1.4 Op al onze aanbieding en werkzaamheden is de Regeling van de Verhouding tussen 
Opdracht geven en adviseren Ingenieursbureau (R.V.O.I 1987) van toepassing. 

 
2. Rechten op resultaten 
2.1 Opdrachtgever heeft het gebruiksrecht van de uitkomsten, welke door de uitvoering van de 

opdracht zoals omschreven onder 1.1 zijn verkregen 
2.2 Tuprotec heeft de volledige (gebruiks)rechten op: 
 a. De nieuwe kennis en ervaring bij Tuprotec aanwezig bij het aanvaarden van de opdracht 
 b. De nieuwe kennis en ervaring, door de uitvoering van de opdracht verkregen 
 c. De uitkomsten welke buiten de opdracht als bedoeld in 1.1 worden verkregen 
 d. De experimentele werkwijzen en de rekenmethodes voortgekomen uit de uitvoering van de 

opdracht. 
 e. Rapporten, tekeningen en andere stoffelijke zaken, zoals deze in het kader van een 

opdracht zijn vervaardigt, dan wel door de opdrachtgever zijn verstrekt en voor zover deze als 
uitkomsten van het onderzoek zijn te beschouwen, komen toe aan, respectievelijk zijn eigen 
dom van de opdrachtgever, behoudens het recht van Tuprotec om kopieën van schriftelijke 
gegevens te behouden 

 
3.  Kennisbescherming 
3.1 Voor zover de uitvoering door Tuprotec van de opdracht leidt tot octrooieerbare resultaten, 

heeft de opdrachtgever het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen, 
tenzij de uitvinding strekt toe een uitkomst, welke niet met het geven van de opdracht werd 
beoogd. Indien de opdrachtgever tot octrooiaanvraag overgaat, verbindt hij zich daardoor tot 
vergoeding aan Tuprotec voor het bedrag krachtens artikel 10 lid 2 van Rijksoctrooiwet 

3.2 Opdrachtgever en Tuprotec zullen elkaar over en weer melden: 
 a. hun vermoeden dat octrooieerbare materie is gevonden 
 b. het feit dat een octrooiaanvraag wordt ingediend 
 c. de inhoud van deze aanvraag 
3.3 Indien opdrachtgever niet binnen drie maanden na de melding als bedoeld in artikel 3.2 

schriftelijk aan Tuprotec te kennen heeft gegeven van zijn recht als bedoeld in artikel 3.1 
gebruik te willen maken, of indien binnen zes maanden na een dergelijke melding geen 
octrooiaanvraag is ingediend komt dit recht toe aan Tuprotec. 

3.4 Maakt de opdrachtgever dan wel Tuprotec gebruik van zijn rechten om octrooi aan te vragen, 
dan verleent de aanvrager/houder van het octrooi een gratis licentie aan de wederpartij. 

 
4. Prijs en Betaling 
4.1 Het door de opdrachtgever aan Tuprotec te betalen bedrag zal worden bepaald door 

nacalculatie conform de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en Adviserend 
Ingenieursbureau (R.V.O.I 1987), tenzij in de offerte uitdrukkelijk een “vaste prijs” is 
opgenomen. 

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle door Tuprotec in de aanbieding genoemde bedragen exclusief 
omzetbelasting. 

4.3 Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen binnen 30 dagen na factuurdatum 
en tot betaling van zowel de wettelijke rente als de kosten van invordering indien 
opdrachtgever deze betalingstermijn van 30 dagen overschrijdt. 

 



5. Aansprakelijkheid 
5.1 Behoudens het bepaalde in artikel 5.2 is Tuprotec aansprakelijk voor schade die 

opdrachtgever lijdt door wanprestatie van Tuprotec docht ten hoogste tot het bedrag van de 
prijs die opdrachtgever krachtens artikel 4.1 verschuldigd is voor die opdracht. Vergoedingen 
welke door Tuprotec ten behoeven van de uitvoering van de opdracht aan derden worden 
betaald, zijn in de bovenvermeld bedrag niet inbegrepen. Wanneer een opdracht tot het 
rapporteren, beproeven of ontwikkelen van een werkwijze of van een model of apparaat niet 
leidt tot een bruikbaar resultaat voor de opdrachtgever is dit geen wanprestatie.  

5.2 Voor schade en/of gevolgschade die opdrachtgever ten gevolge van de werkzaamheden van 
Tuprotec lijdt is Tuprotec of door haar ingeschakelde personen niet aansprakelijk. 

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Tuprotec en door Tuprotec bij de opdracht ingeschakelde personen, 
voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de opdracht. 

5.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of letsel die Tuprotec dan wel door Tuprotec 
ingeschakelde personen, dan wel zaken van Tuprotec lijden. 

5.5 Tuprotec aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade die het gevolg is van gebreken van 
aan Tuprotec toegeleverde zaken die door Tuprotec zijn doorgeleverd aan opdrachtgever, 
tenzij en voor zover Tuprotec haar leverancier aansprakelijk kan stellen. 

5.6 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van vijf jaren te rekenen van de datum waarop 
de eindfactuur door Tuprotec is verzonden 

 
6. Geschillen 
6.1 Alle geschillen die mocht ontstaan naar aanleiding van de onderhevige overeenkomst dan wel 

van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de 
daartoe bevoegde rechter te Den Haag. 

6.2 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing 
 


