
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
  
 

A. INLEIDING   
 
Biogas Holland BV levert en installeert biogasbehandeling- en biogas 
benutting installaties. Tevens kunnen het onderhoud en de periodieke 
inspecties van genoemde installaties aan haar worden opgedragen. Biogas 
Holland BV is een besloten vennootschap gevestigd aan de Kelvinlaan 7, 
9207 JB te Drachten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
de levering van producten en diensten door Biogas Holland BV. 
 

B. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 
- Aanbod; De vrijblijvende aanbieding, waarin de door Biogas Holland 

ten behoeve van de verzoekende onderneming te verrichten prestatie 
wordt beschreven, waarbij tevens de vergoeding wordt genoemd 
welke wordt bedongen voor de te verrichten werkzaamheden. 

- Wederpartij; Iedere rechtspersoon die met Biogas Holland een 
overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten. 

- Opdrachtgever; Iedere rechtspersoon die de door Biogas Holland aan 
hem/haar uitgebrachte offerte ondertekend retourneert, dan wel 
mondeling opdracht verstrekt aan Biogas Holland, daarmee blijk 
gevend de beschreven werkzaamheden door Biogas Holland te willen 
laten uitvoeren. 

- Overeenkomst; De in dit artikel genoemde geretourneerde en door 
Biogas Holland en opdrachtgever ondertekend offerte en/of mondeling 
bereikte overeenstemming over uit te voeren werkzaamheden en de 
hiervoor door Biogas Holland bedongen prijs. 

 
C. ALGEMEEN DEEL 

 
Artikel 1     Aanbod 
 
1.1 Ieder aanbod van Biogas Holland BV is geheel vrijblijvend, ook 

wanneer het aanbod een termijn voor aanvaarding noemt. 
 

1.2 De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod van 
Biogas Holland BV, tenzij Biogas Holland BV onverwijld na ontvangst 
van de aanvaarding (de opdracht) laat weten dat zij het aanbod 
herroept. 

 
Artikel 2     Inhoud van de overeenkomst 
 
1.2 Een schriftelijk aanbod, dan wel een schriftelijke opdrachtbevestiging 

van Biogas Holland BV strekt tot volledig bewijs van de inhoud van de 
overeenkomst, behoudens te leveren tegenbewijs. 

 
Artikel 3     Prijs 
 
3.1 De door Biogas Holland BV opgegeven prijzen zijn exclusief 

omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en 
gelden in Euro. 

 
3.2 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van lonen, 

materialen, vervoerskosten, assurantiepremies, fiscale lasten, 
invoerrechten en verder prijsbepalende factoren. Indien voor het 
overeengekomen tijdstip van de aanvang van de uitvoering enige 
verhoging van prijsbepalende factoren optreedt of enige 
omstandigheid die het uitvoeren van de opdracht voor Biogas Holland 
BV om een andere reden kostbaarder maakt, heeft Biogas Holland BV 
het recht een evenredige verhoging van de prijs aan de wederpartij in 
rekening te brengen. 

 
3.3 Indien Biogas Holland BV van het in het voorgaande lid omschreven 

recht tot prijsverhoging gebruik maakt binnen drie maanden na het 
sluiten van de overeenkomst en de wederpartij een natuurlijke persoon 
is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is de 
wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden door het afleggen 
van een dienovereenkomstige schriftelijke verklaring, binnen zeven 
dagen nadat de prijsverhoging haar ter kennis is gebracht door Biogas 

Holland BV. 
 
3.4 Indien Biogas Holland BV een raming heeft opgesteld met betrekking 

tot een verwezenlijking van een werk ofwel de uitvoering van een 
opdracht, is zij niet aansprakelijk indien blijkt dat het werk niet voor de 
geraamde kosten tot stand kan worden gebracht, dan wel de opdracht 
niet voor de geraamde kosten kan worden uitgevoerd, mist zij de 
wederpartij op deze kostenoverschrijding heeft geattendeerd. Indien 
de raming onderdeel uitmaakt van een offerte, kan Biogas Holland BV 
zich alleen op het voorgaande beroepen indien uit de offerte blijkt dat 
het betreffende onderdeel een raming of budgetofferte behelst. 

 
Artikel 4     Uitvoering van de overeenkomst 
 
4.1 Biogas Holland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, 

alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, 
waarbij de ten tijde van de uitvoering bekende stand der wetenschap 
als maatgevend geldt voor de te hanteren kwaliteitsnormen. 

 
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit 

noodzakelijk maakt, heeft Biogas Holland het recht bepaalde 
werkzaamheden door derden te laten verrichten. Daarbij is het oordeel 
van Biogas Holland maatgevend. 

 
4.3 De kosten van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven 

werkzaamheden, zijn slechts dan in de prijs begrepen wanneer dit 
uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen. 

 
4.4 Op de wederpartij rust de plicht om ten behoeve van de door Biogas 

Holland te verrichten werkzaamheden alle gegevens te verstrekken die 
voor de uitvoering daarvan noodzakelijk zijn, of waarvan de wederpartij 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat zij noodzakelijk kunnen zijn. 
 

4.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 
gegevens niet tijdig aan Biogas Holland zijn verstrekt, heeft Biogas 
Holland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten 
en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de 
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

 
4.6 De wederpartij zal aansprakelijk worden geacht voor alle schade en 

kosten welke voortvloeien uit het onjuist aanleveren van de voor de 
uitvoering van de opdrachten vereiste gegevens, alsmede voor die 
kosten welke voortvloeien uit een gebrekkige coördinatie, voor zover 
die van de wederpartij mag worden verwacht, of het onvoldoende 
voorhanden zijn van overeengekomen faciliteiten vanwege de 
wederpartij. 
 

Artikel 5     Klachten over de wijze van uitvoering 
 
5.1 De wederpartij kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is 

verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien zij Biogas 
Holland BV daarvan niet binnen veertien dagen, nadat zij dit heeft 
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft 
kennisgegeven. De wederpartij stelt Biogas Holland BV in de 
gelegenheid om de gegrondheid van de klacht te onderzoeken. Door 
Biogas Holland BV kunnen geen klachten meer in behandeling worden 
genomen, indien het door haar geleverde door of namens de 
wederpartij is ontvangen en vervolgens is verwerkt in of vermengd met 
andere materialen of indien de prestatie van Biogas Holland BV 
anderszins niet meer (behoorlijk) te beoordelen is. 
 

5.2 Indien de klacht door Biogas Holland BV als gegrond wordt erkend, is 
Biogas Holland BV gerechtigd hetzij kosteloos voor vervanging, 
reparatie of een andere vorm van nakoming te zorgen, hetzij een 
gepaste prijsreductie te verlenen, hetzij van verdere uitvoering van de 
opdracht af te zien met overeenkomstige prijsreductie. 
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Artikel 6     Termijn voor uitvoering van de opdracht 
 
6.1  De opgegeven termijn voor realisatie van (de verschillende 

fasen van) de opdracht geeft de realisatietijd slechts bij benadering 
weer, tenzij een vaste termijn voor oplevering is overeengekomen. 
Wanneer geen vaste termijn is overeengekomen en de opgegeven 
termijn verstrijkt zonder dat de (deel)opdracht is uitgevoerd, treedt het 
verzuim van Biogas Holland BV niet eerder in dan wanneer zij in 
gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning, waarbij haar 
redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze 
termijn is uitgebleven als gevolg van omstandigheden die aan Biogas 
Holland BV kunnen worden toegerekend. 

 
6.2  Het in lid 6.1 bepaalde is van overeenkomstig toepassing op 
       opgegeven leveringstermijnen. 
 
Artikel 7     Aansprakelijkheid 
 
7.1  De aansprakelijkheid van Biogas Holland BV strekt zich 

niet verder uit dan die voor schade die het rechtstreeks gevolg is van 
een toerekenbare handeling van Biogas Holland BV. Bovendien zal de 
aansprakelijkheid van Biogas Holland BV gelimiteerd zijn tot het 
bedrag van de overeengekomen prijs, tenzij in de algemene 
voorwaarden anders is vermeld. 
 

7.2  Als rechtstreeks in de zin van lid 7.1 wordt in ieder geval 
 niet aangemerkt stagnatie in de productie en /of andere    
 bedrijfsschade van de wederpartij. 

 
7.3  De leden 7.1 en 7.2 regelen de aansprakelijkheid van 
       Biogas Holland niet uitputtend. 
 
Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst 
 
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een 

behoorlijke realisatie van de werkzaamheden het noodzakelijk is om 
deze te wijzigen, dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in 
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst op 
bovengenoemde wijze wordt aangevuld of gewijzigd, kan het tijdstip 
van voltooiing van de bedongen werkzaamheden daardoor worden 
beïnvloed. Biogas Holland zal het recht hebben om aan de wederpartij 
zo spoedig mogelijk en in redelijkheid een nieuwe termijn voor te 
stellen. 

 
8.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of 

kwalitatieve consequenties heeft voor de wederpartij, zal Biogas 
Holland de wederpartij daaromtrent van tevoren inlichten. 

 
8.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Biogas Holland 

daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de 
overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

 
Artikel 9     Niet toerekenbare omstandigheden en onvoorziene 
                   omstandigheden  
 
9.1 Elke van de wil van Biogas Holland BV onafhankelijke omstandigheid, 

die de nakoming door Biogas Holland BV van de overeenkomst, 
blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, verhindert of in aanmerkelijke 
mate bezwaarlijk maakt, is Biogas Holland BV niet toe te rekenen. 

 
9.2  Iedere overheidsmaatregel uit hoofde van de bescherming van 

het milieu, in welke vorm ook gegeven en ongeacht de 
voorzienbaarheid, die de uitvoering van de verplichtingen van Biogas 
Holland BV uit de overeenkomst verhindert of bezwaarlijk maakt, levert 
een blijvende onmogelijkheid en een niet toe te rekenen 
omstandigheid op voor Biogas Holland BV. 
 

9.3  Dit artikel regelt niet uitputtend welke omstandigheden al dan 
niet aan Biogas Holland BV zijn toe te rekenen. Bedingen in algemene 
voorwaarden van brancheorganisaties die zien op overmacht niet 

toerekenbaarheid, welke algemene voorwaarden in de hoofdstukken C 
tot en met E van deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, 
blijven van kracht. 

 
9.4 Biogas Holland BV is gerechtigd de gevolgen van de overeenkomst te 

wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden op grond van 
onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de 
wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag 
verwachten. 

 
Artikel 10     Zekerheid 
 
10.1 Biogas Holland BV is gerechtigd zekerheidsstelling te vorderen voor 

de nakoming van de verplichtingen die op de wederpartij rusten of 
zullen komen te rusten bij de uitvoering van de overeenkomst. 

 
10.2 Zolang de wederpartij geen zekerheid heeft ingesteld, is  

Biogas Holland bevoegd haar verplichtingen op te schorten. 
 
Artikel 11     Facturering en betaling 
 
11.1 Facturering kan om administratief-organisatorische redenen 

zowel door Biogas Holland BV als door een eventuele 
dochtermaatschappij van haar geschieden. 

 
11.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de 
       factuurdatum. 
 
11.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij 

zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is 
de wederpartij rente verschuldigd ter grootte van één procent (1%) per 
maand of de wettelijke rente, indien deze meer dan één procent (1%) 
per maand bedraagt. Een gedeelte van de maand wordt voor een volle 
maand gerekend. 
 

11.4  De buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming zijn 
voor rekening van de wederpartij. Zij wordt gesteld op het door de 
Nederlandse Orde van Advocaten gepubliceerde incassotarief. 
 

11.5 Het is de tegenpartij niet toegestaan door haar verschuldigde 
bedragen aan Biogas Holland BV te verrekenen met bedragen die zij, 
uit welke hoofde dan ook, tegoed heeft van Biogas Holland BV. 
 

Artikel 12     Hulppersonen, derden  
 
12.1 Biogas Holland BV is niet gehouden alle werkzaamheden ter  

uitvoering van haar opdracht zelf te   verrichten. Zij mag deze onder 
haar verantwoordelijkheid door anderen laten uitvoeren, indien zij 
hiertoe door omstandigheden genoodzaakt mocht zijn. 

 
12.2 Kan Biogas Holland BV ter afwering van haar aansprakelijkheid voor 

een gedraging van een aan haar ondergeschikte of een door haar 
ingeschakelde derde aan de overeenkomst een verweermiddel jegens 
haar wederpartij ontlenen, dan kan ook de ondergeschikte of de 
vorenbedoelde hulppersoon, indien deze op grond van deze gedraging 
door de wederpartij wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, 
als ware hij zelf bij de overkomst partij.  
 

Artikel 13     Geschillen 
 

13.1 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde 
rechter in het arrondissement Leeuwarden. 
 

13.2 Niettegenstaande het bepaalde in lid 13.1 behoudt Biogas Holland de 
bevoegdheid zich te wenden tot de rechter van de woonplaats van de 
wederpartij. 

 
13.3 In afwijking van lid 13.1 zullen partijen hun geschillen laten beslechten 

door de relatief bevoegde kantonrechter, indien volgens de regels van 
het Nederlands Burgerlijk Procesrecht de kantonrechter absoluut  
bevoegd is om over een geschil te beslissen. 
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Artikel 14    Toepasselijk recht 
 
14.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien 

is het Nederlandse recht van toepassing, ook wanneer de uitvoering 
elders plaatsvindt. 
 
 

D. NADERE REGELGEVING 
 

Artikel 1     Tekeningen, ontwerpen, berekeningen 
 

1.1 Tekeningen, (technische) omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen 
maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de 
overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de 
technische omschrijving, prevaleert de laatst.  

 
1.2 Tekeningen, (technische) omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, 

die door Biogas Holland BV of in haar opdracht zijn vervaardigd, 
blijven eigendom van Biogas Holland BV. Zij mogen niet aan derden 
ter hand worden gesteld of getoond, met het oogmerk een 
vergelijkbare offerte te verkrijgen. 
Indien geen opdracht wordt verleend diende deze bescheiden en alle 
eventuele kopieën daarvan binnen veertien dagen na een daartoe 
door Biogas Holland BV gedaan verzoek franco aan haar te worden 
teruggezonden. 

 
1.3 Indien geen opdracht wordt verleend is Biogas Holland BV slechts dan 

gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband 
houdende werkelijk gemaakt kosten, indien zij dit vooraf heeft 
bedongen. 

 
Artikel 2     Eigendomsvoorbehoud 

 
2.1 Biogas Holland BV blijft eigenaar van alle in het kader van de opdracht 

geleverde goederen totdat de opdrachtgever aan haar 
betalingsverplichtingen uit hoofde van deze opdracht, met inbegrip van 
rente en kosten, volledig heeft voldaan. 
 

2.2 Biogas Holland BV blijft tevens eigenaar van de goederen die zij in 
geval van eigen exploitatie op het terrein van de opdrachtgever heeft 
aangebracht dan wel in het kader van een proefproject of andere 
werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. 
Na beëindiging van het onderhoud, de exploitatie of de opgedragen 
werkzaamheden is de opdrachtgever gerechtigd de goederen van 
Biogas Holland BV te kopen tegen een in onderling overleg of bij 
gebreke van dien door drie deskundigen vast te stellen prijs. Van deze 
deskundigen wijst iedere partij er één aan, waarna de aldus 
aangewezen deskundigen de derde deskundige aanwijzen. 
 

2.3  De opdrachtgever is – behalve in ieder geval van eigen 
exploitatie door Biogas Holland BV – verplicht de   geleverde of ter 
beschikking gestelde goederen tijdens de duur van het 
eigendomsvoorbehoud voldoende te verzekeren en tegen schade te 
vrijwaren. 

 
Artikel 3     Keuringen en afname 

 
3.1 De te leveren goederen zijn op de fabriek gekeurd. Indien de 

opdrachtgever verdere keuringen verlangt, worden deze uitsluitend 
voor zijn rekening uitgevoerd. 
 

3.2  Binnen uiterlijk vier weken na ingebruikname wordt de 
bedrijfsvaardigheid van het geleverde door of namens Biogas Holland 
BV gecontroleerd. De definitieve overdracht van het geleverde vindt 
plaats door de overhandiging door of namens Biogas Holland BV aan 
de opdrachtgever van een rapport, waarin de bevindingen van de 
controle zijn neergelegd. 
 

3.3 Biogas Holland BV verbindt zich om gebreken, die aan het licht zijn 
getreden in de periode tussen levering en de definitieve overdracht, 
voor zover zij daarvoor aansprakelijk is, zo spoedig mogelijk te 

herstellen. Na de definitieve overdracht kan de opdrachtgever zich niet 
meer beklagen over gebreken, behoudens eventueel nader verstrekte 
garanties. 
 

3.4 Biogas Holland BV stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de bij de 
uitvoering van een opdracht te verwerken materialen door derden te 
laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor 
rekening van de opdrachtgever, behoudens ingeval van afkeuring, in 
welk geval de kosten voor rekening van Biogas Holland BV komen. 
Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden 
geacht te zijn goedgekeurd. 
 
Artikel 4     Verplichtingen van de opdrachtgever 
 

4.1  De opdrachtgever zorgt ervoor dat Biogas Holland tijdig en deugdelijk 
kan beschikken over: 

- de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en 
  goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en 
  beschikkingen; 
- het terrein of het gebouw waarop of waarin het werk 
  moet worden uitgevoerd; 
- aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, 
  verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere 
  voor de uitvoering van het werk benodigde energie; 
- tekeningen van de ligging van kabels, buizen en 
  leidingen; één en ander op aanwijzing van Biogas Holland. 

 
4.2  De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor 

 rekening van de opdrachtgever. 
 

Artikel 5     Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 
 
5.1  De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de 

door of namens hem voorgeschreven constructies en  werkwijzen, 
daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid 
wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven 
orders en aanwijzingen. 

 
5.2 Als uit de door opdrachtgever beschikbaar gestelde locatie tijdens de 

uitvoering van het werk stoffen en/of grond vrijkomen, ten aanzien 
waarvan de overheid en/of de rechter bepaalde maatregelen beveelt, 
is Biogas Holland BV gerechtigd die maatregelen te (doen) uitvoeren 
voor rekening en risico van opdrachtgever. 
 
Artikel 6     Aansprakelijkheid Biogas Holland BV 
 

6.1 Biogas Holland BV is alleen aansprakelijk voor het toebrengen van 
schade aan kabels, buizen en leidingen, indien haar door of namens 
de opdrachtgever de juiste en volledige gegevens over de ligging 
daarvan zijn verstrekt. 
 

6.2 Indien de opdracht betreft het instellen van een onderzoek, aanvaardt 
Biogas Holland BV geen enkele aansprakelijkheid voor de resultaten 
van dit onderzoek, tenzij aan haar opzet of grove schuld te verwijten 
valt. 
 
Artikel 7     Voltooiing van de opdracht 
 

7.1 De opdracht wordt als voltooid en opgeleverd beschouwd nadat de 
opdrachtgever in kennis is gebracht van de voltooiing en het werk 
heeft geïnspecteerd en nadat het werk vervolgens aan de 
opdrachtgever is overgedragen. Voltooiing en oplevering worden 
schriftelijk vastgelegd en door de opdrachtgever en Biogas Holland BV 
ondertekend. 
 

7.2  De opdracht eveneens geacht te zijn voltooid als: 
- de opdrachtgever niet op de vermelde inspectie- en/of   
overdrachtsdatum aanwezig respectievelijk vertegenwoordigd was; 
- de opdrachtgever tot ingebruikname respectievelijk toepassing van 
het geleverde is overgegaan. 
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7.3 Kleine gebreken die gevoeglijk in de hierna bedoelde 
onderhoudstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot 
onthouding van goedkeuring mogen vormen. 
 

7.4 Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is de opdrachtgever 
verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen onder opgaaf van 
redenen hiervan. 

 
7.5 Na goedkeuring van het werk dient Biogas Holland BV de 

eindafrekening in met daarin ook vermelding van verplichtingen van de 
opdrachtgever en van Biogas Holland BV. 

 
7.6 Biogas Holland BV is gehouden de in lid 3 bedoelde kleine gebreken 

alsmede alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken, die 
binnen een onderhoudstermijn van dertig dagen na de oplevering 
schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te 
herstellen. 
 

 
Artikel 8     Garantie 
 

8.1  Na ingebruikname geldt een garantieperiode van twaalf 
 maanden 

 
8.2 Tijdens de garantieperiode is Biogas Holland BV verplicht allen 

onderdelen, die kennelijk als gevolg van slecht materiaal, gebrekkige 
constructie of ondeugdelijke uitvoering schade oplopen of onbruikbaar 
worden, zo spoedig mogelijk te herstellen of vervangen, zulks ter 
beoordeling van Biogas Holland BV. De vervangen onderdelen worden 
eigendom van Biogas Holland BV. De in dit lid bedoelde 
werkzaamheden leiden niet tot verlenging van de garantietermijn. 

 
8.3 De kosten van monteur werkzaamheden behorend bij  lid 2 komen 

voor rekening van Biogas Holland BV.  De opdrachtgever is verplicht 
het benodigde hulppersoneel en hulpmateriaal kosteloos ter 
beschikking van Biogas Holland BV te stellen. 

 
8.4  Van de garantie zijn uitgesloten gebreken, die het gevolg 

zijn slijtage door normaal gebruik onvoldoende  onderhoud, onjuiste 
toepassing van gebruiksvoorschriften en/of -aanwijzingen, 
overbelasting, ondeugdelijke niet door of namens Biogas Holland BV 
uitgevoerde bouw- en montagewerkzaamheden en andere 
omstandigheden, die volgens redelijke en billijke opvattingen niet tot  
de verantwoordelijkheid van Biogas Holland BV behoren. 

 
10.2 De garantie vervalt, wanneer de opdrachtgever of derden zonder 

schriftelijke toestemming van Biogas Holland BV veranderingen of 
herstelwerkzaamheden aan het geleverde uitvoeren. Eveneens vervalt 
de garantie wanneer de opdrachtgever niet onmiddellijk na het aan het 
licht treden van gebreken maatregelen neemt, die ten doel hebben 
schade te voorkomen of te beperken. 
 

10.3 De garantie strekt nimmer verder dan die, welke de leverancier van 
Biogas Holland BV aan deze heeft verstrekt. Biogas Holland BV is 
verplicht op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze de tekst 
van de door de leverancier verstrekte garanties ter hand te stellen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


