
Aanvullende voorwaarden Boes + Kok B.V. 
 

1. Gegevens Boes + Kok B.V. 
Boes + Kok B.V. (hierna: Boes + Kok) is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht die zich ten doel stelt “Het ontwerpen, 

construeren en adviseren van- en over bouwwerken in de burgerlijke- en 

utiliteitsbouw. Het adviseren op het gebied van omgevingsrecht. Het coördineren 

van procedures rondom een aanvraag omgevingsvergunning. Vervaardigen van 

grafische producten en bouwkundige informatiemodellen alsmede bouwkundig 

tekenwerk.” Boes + Kok B.V. is statutair gevestigd te Vollenhove en ingeschreven in 

het handelsregister onder nummer 62453068. 

2. Reikwijdte aanvullende voorwaarden 
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de 
opdrachtgever aan Boes + Kok, inclusief de vervolgopdrachten of nadere instructies 
van de opdrachtgever. Deze aanvullende voorwaarden dienen te allen tijde in 
combinatie met de DNR 2011 (hierna: DNR) worden gehanteerd en gelezen.  

De aanvullingen op en/of wijzigingen van de ‘rechtsverhouding opdrachtgever – 
architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ worden hierna weergegeven. Indien er in 
dit document bepaalde specifieke voorwaarden opgesteld die afwijken van de 
bepalingen als opgenomen in de DNR, zullen de specifieke regels in dit document 
ten alle tijden voorrang hebben boven het bepaalde in de DNR. 

In het geval van gewijzigde versies van deze of soortgelijke voorwaarden door de 
Bond van Koninklijke Maatschappij tot de bevordering der Bouwkunst, de Bond van 
de Nederlandse Architecten en/of NLingenieurs Branchevereniging van advies-, 
management- en ingenieursbureaus zullen de hierna weergegeven aanvullingen en 
aanpassingen tevens toepassing zijn op deze latere versies. Indien een verwijzing 
naar de betreffende artikelen niet meer juist is, dienen deze nieuwe voorwaarden 
zoveel mogelijk te worden gelezen met inachtneming van de hierna genoemde 
aanpassingen.   

De algemene voorwaarden van de opdrachtvestrekker, onder welke benaming dan 
ook, zijn bij een opdracht met Boes + Kok uitdrukkelijk niet van toepassing. 
 

3. Wie is opdrachtnemer? 
Uitsluitend Boes + Kok geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer, zelfs 
wanneer het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van een opdrachtgever is dat 
de opdracht wordt gegeven aan een bepaalde persoon. De artikelen 7:404 en 7:407 
lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten en blijven buiten toepassing. 

4. Vaststelling en depot 
De eerste herziening van de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur 

en adviseur DNR 2011, verkort welke verkort wordt aangehaald als ‘DNR 2011’, is 

op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder 

nummer 56/2013. De DNR 2011 en de vervangende- en aanvullende voorwaarden 

van Boes + Kok zijn ten alle tijden beschikbaar via onze website www.boes-kok.nl 

en tevens opvraagbaar bij de KVK Oost-Nederland.  

5. Handelsnamen 
Het gestelde in deze bepalingen alsmede in de DNR 2011 zijn van toepassing op 

alle bedrijfs- en handelsnamen van Boes + Kok b.v.; “Boes + Kok | ontwerpers, 

ingenieurs & adviseurs”, “Boes + Kok | de vergunningmanagers” en “Boes + Kok 

Ingenieursbureau”. Deze zullen verder in  deze Aanvullende Voorwaarden onder 

één noemer worden aangehaald, namelijk: “Boes + Kok”.   

6. Voor wie wordt de opdracht uitgevoerd?  
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud en de resultaten van de verrichte 
werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
 

7. (Beroeps)aansprakelijkheid 
De (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Boes + Kok is verzekerd voor een  
vermogensschade tot € 1.000.000,- (één miljoen euro) per aanspraak en € 
2.000.000,- (twee miljoen euro) per verzekeringsjaar. 
 

8. Beperking (beroeps)aansprakelijkheid 
Voor zover mogelijk onder Nederlands recht, is iedere aansprakelijkheid van Boes + 
Kok beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar 
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met 
het eigen risico dat ingevolge de verzekeringspolis geldt. Voor aansprakelijkheid die 
niet valt onder de dekking van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, is Boes + 
Kok aansprakelijk voor ten hoogste het honorarium dat ter zake van een specifieke 
opdracht gedurende het laatste jaar door Boes + Kok in rekening is gebracht, tot een 
maximum van € 5.000 (vijfduizend euro). Een vordering op Boes + Kok zal in elk 
geval verjaren indien niet binnen één (1) jaar nadat een schade toebrengend feit is 
geconstateerd, een schriftelijke melding daarvan door Boes + Kok is ontvangen. De 
bewijslast voor aansprakelijkheid, schade en de ontvangst van de laatstbedoelde 
melding berust bij de opdrachtgever.  
 

9. Inschakeling derden 
Boes + Kok is bevoegd om derden in te schakelen in verband met de opdracht van 
de opdrachtgever. Bij de selectie van deze derden zal Boes + Kok de nodige zorg 
betrachten. Boes + Kok is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van deze 
derden. De opdrachtgever machtigt Boes + Kok namens hem een eventuele 
aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van ingeschakelde derden te aanvaarden. 
Boes + Kok staat uitdrukkelijk niet in voor voldoening van hun honorarium e.d. 
 

10. Uitbreiding reikwijdte aanvullende voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op Boes + Kok, maar 
ook op alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect betrokken zijn bij de 
uitvoering van de opdracht, of die op enige wijze daarvoor aansprakelijk gehouden 

kunnen worden, onder wie (voormalige) medewerkers of (voormalige) 
aandeelhouders van Boes + Kok, inclusief hun rechtsopvolgers. De opdrachtgever 
vrijwaart Boes + Kok van vorderingen van derden die volgen uit of verband houden 
met de opdracht of de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden, behalve wanneer een 
dergelijke vordering het gevolg is van bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid 
van Boes + Kok. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand en 
verdediging. 
 

11. Intellectueel eigendomsrecht – Auteursrecht 
Op alle ontwerpen, tekeningen, schetsen van Boes + Kok rust het auteursrecht en 
intellectueel eigendomsrecht. Dit houdt concreet in dat niemand, zonder de 
toestemming van Boes + Kok, deze ontwerpen / tekeningen mag gebruiken, ze mag 
publiceren, ze mag verspreiden of ze mag kopiëren. Dit is ten alle tijden van 
toepassing van schetsontwerp tot en met definitief ontwerp.  

Het auteursrecht kent geen beperkingen wat het toepassingsgebied betreft; het kan 
worden ingeroepen voor alle mogelijke ontwerpen van Boes + Kok en voor het doel 
waar het ontwerp in gebruikt zal gaan worden, zoals schetsontwerpen, 2D 
ontwerpen, 3D ontwerpen en/of voor toepassingen via multimedia/digitaal of internet 
gebruik. Ook bij ontwerpopdrachten alwaar Boes + Kok een officiële opdracht voor 
verkregen heeft, behoudt Boes + Kok zelf het auteursrecht daarop tenzij u dit met de 
opdrachtgever expliciet in een schriftelijke overeenkomst anders is 
overeengekomen. 

Ook is Boes + Kok in deze, aan de hand van (duidelijke) instructies en ideeën van 
de opdrachtgever, de auteursrechthebbende. Wanneer de opdrachtgever tekening / 
schetsen of anderszins aandraagt met betrekking tot het vervaardigen van een 
ontwerp, dienen deze ten alle tijden auteursrecht vrij te zijn. Boes + Kok kan voor 
aangereikte documenten van de opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld 
worden   

Bij een overdracht van de auteursrechten van Boes + Kok naar de opdrachtgever 
wordt het eigendom van het recht overgedragen en daarmee ook de zeggenschap 
over de wijze waarop het ontwerp mag worden gebruikt. De overdracht van 
auteursrechten kan alleen schriftelijk, hierbij bepaalt Boes + Kok met de 
opdrachtgever welke rechten er precies worden overgedragen. Een dergelijke 
overeenkomst kan alleen schriftelijke tot stand komen waarin wordt vastgelegd; de 
vergoeding, het soort gebruik, de duur en de omvang. 
 

12. Licentie / royaltyovereenkomst 
Om misverstanden te voorkomen is het noodzakelijk om duidelijke afspraken te 
maken over de manier waarop u het Boes + Kok ontwerp(en) / product kunt 
gebruiken. Eenvoudige licentieverlening kan door middel van een heldere 
omschrijving van het gebruiksdoel in bijvoorbeeld de opdrachtverstrekking vaak al 
geregeld worden. U kunt met Boes + Kok tevens een aanvullende licentie 
overeenkomst sluiten, neemt u hiervoor contact op met Boes + Kok wanneer er 
bijvoorbeeld sprake is van seriematige ontwerpen welke repeterend worden gebruikt 
of een variant hierop.  

Er bestaat de mogelijkheid om op de door Boes + Kok vervaardigde ontwerpen een 
licentie tot verder ‘vrij’ gebruik te verkrijgen. Hierbij kunnen wij de opdrachtgever 
toestemming verlenen om een ontwerp op een bepaalde wijze te gebruiken of door 
een ander partij bijvoorbeeld technisch te laten uitwerken. Wij verlenen hierbij tegen 
een op dat moment te bepalen vergoeding het gebruiksrecht maar behouden wel het 
auteursrecht.  

 
13. Vernietiging algemene inkoopvoorwaarden 

Boes + Kok wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of 
verkoop) voorwaarden van ‘de opdrachtgever/klant’ ten alle tijde van de hand. De 
opdrachtgever gaat bij het verstrekken van een opdracht aan Boes + Kok hier 
uitdrukkelijk mee akkoord. 
 

14. (Social)-media 
Boes + Kok is te allen tijde vrij om haar ontwerpen, updates of anderszins rondom 
lopende of afgeronde projecten te publiceren op haar website of via haar (social)-
media kanalen. Tenzij expliciet anders overeengekomen in de 
opdrachtovereenkomst.  
 

15. Betalingstermijn 
Tenzij anders overeengekomen is, geldt voor betaling voor de verrichte 
werkzaamheden, vermeerderd met BTW, alsmede voor alle overige kosten die Boes 
+ Kok ten behoeve van de opdracht maakt, een termijn van 14 dagen, te rekenen 
vanaf de dag volgend op de datum van de factuur. 
 

16. Invorderingskosten bij niet tijdige betaling 
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, komen 
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Boes + Kok maakt ter invordering 
van wat aan haar verschuldigd is, voor rekening van de opdrachtgever. De 
buitengerechtelijke kosten worden forfaitair vastgesteld op 15% van de uitstaande 
hoofdsom.  
 

17. Opschorten werkzaamheden bij niet tijdige betaling.  

Bij geen, niet volledige  of  niet tijdige betaling van de werkzaamheden (alsmede de 
gevraagde voorschotten of verschotten) is Boes + Kok gerechtigd haar 
werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft 
plaatsgehad, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Boes + Kok die 
daardoor mocht ontstaan. 
 

18. Nederlands recht van toepassing 
De verhouding tussen de opdrachtgever en Boes + Kok wordt exclusief beheerst 
door het Nederlandse recht. 
 

19. Betekenis van de kopjes 
De kopjes in deze algemene voorwaarden zijn enkel bedoeld voor het vergroten van 
de leesbaarheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Boes + Kok B.V. | Vollenhove, 27 februari 2015 

http://www.boes-kok.nl/

