ALGEMENE ENGINEERINGSVOORWAARDEN MAMMOET 2014
Deze Algemene Engineeringsvoorwaarden Mammoet 2014 maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Mammoet en Opdrachtgever die betrekking heeft op engineeringswerkzaamheden, het uitvoeren van studies en op alle
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden en op alle offertes, aanbiedingen, intentieverklaring, opdrachten, opdrachtbevestigingen en andere documenten en handelingen gemaakt en/of verricht
ter voorbereiding op en/of voorafgaand en/of in verband met een Overeenkomst.
Geen voorwaarden van welke aard en van welke naam ook, die Opdrachtgever hanteert en/of waarnaar Opdrachtgever verwijst, zijn van toepassing en alle zodanige voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen door
Mammoet.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
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Definities:
"Algemene Voorwaarden”: deze voorwaarden;
"Documentatie": het materiaal, tekeningen, (technische) specificaties, ontwerpen, berekeningen,
modellen, prototypes en andere documenten, die door of namens de ene Partij aan de andere
Partij ter beschikking (zullen) worden gesteld met betrekking tot en/of in verband met de
Werkzaamheden;
“Mammoet”: de betreffende entiteit van Mammoet die de Werkzaamheden uitvoert.
“Opdrachtgever”: de (rechts)persoon die een Overeenkomst sluit met Mammoet betreffende de
Werkzaamheden;
"Overeenkomst": de afzonderlijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mammoet met
betrekking tot de Werkzaamheden;
"Partij": Mammoet of Opdrachtgever;
"Partijen": Mammoet en Opdrachtgever gezamenlijk;
"Product": Het engineeringsconcept, de tekeningen, studies of andere resultaten die door
Mammoet in het kader van de Overeenkomst vervaardigd worden;
"Werkzaamheden": De werkzaamheden die Mammoet onder deze Overeenkomst uitvoert
teneinde het Product te vervaardigen;
“Specificaties”: De overeengekomen eisen die aan het Product gesteld worden.
Betaling
Opdrachtgever dient te betalen binnen de betalingstermijn vermeld in de Overeenkomst of, indien
geen betalingstermijn is vermeld in de Overeenkomst, binnen 30 (dertig) dagen na de
factuurdatum.
Betaling dient te worden verricht, zonder enige aftrek of verrekening of inhouding van welke aard
ook, op de door Mammoet aangegeven bankrekening, tenzij anders overeengekomen tussen
Partijen.
Betalingen van Opdrachtgever aan Mammoet zullen nimmer afhankelijk zijn van het ontvangen van
betalingen door Opdrachtgever van derden, inclusief de opdrachtgever van Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is Opdrachtgever in verzuim,
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en zal Opdrachtgever aan Mammoet een
vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5 % (anderhalf procent) per maand over de
verschuldigde bedragen vanaf de desbetreffende vervaldag.
In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever komen alle kosten en uitgaven (waaronder
begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die
door Opdrachtnemer worden gemaakt met betrekking tot het incasseren van het verschuldigde
bedrag, zulks met een minimum van EUR 250.-- (tweehonderdvijftig Euro), voor rekening van
Opdrachtgever.
Gebruik, Eigendom en Geheimhouding
De Documentatie van Opdrachtgever zal als uitgangspunt dienen voor de uitvoering van de
Werkzaamheden en het Product.
Opdrachtgever zal de door Mammoet noodzakelijk geachte Documentatie tijdig en kosteloos ter
beschikking stellen.
Opdrachtgever garandeert dat de door of namens haar beschikbaar gestelde Documentatie
nauwkeurig, volledig en juist is. Opdrachtgever zal te allen tijde volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk zijn en blijven voor de gevolgen van onnauwkeurigheid, , onjuistheid, onvolledigheid,
danwel fouten, omissies en / of onduidelijkheden in de Documentatie.
Mammoet garandeert dat het Product voldoet aan de Specificaties.
Het intellectueel eigendomsrecht in de Documentatie zal blijven toebehoren aan de Partij die de
Documentatie beschikbaar heeft gesteld.
Tenzij anders is overeengekomen, zal het intellectueel eigendomsrecht in het Product aan
Mammoet blijven toebehoren.
Opdrachtgever is gerechtigd het Product te gebruiken voor het beoogde doel, indien
Opdrachtgever volledig aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan en voor
zover het beoogde doel niet in strijd is met de bepalingen van de Overeenkomst.
Het Product is gebaseerd op de huidige stand van de techniek, engineeringsconcepten en materieel
van Mammoet. Een derde dient niet uit te gaan van het Product, doch dient zelf onderzoek te doen
naar de mogelijkheden, beperkingen en omstandigheden die in zijn opinie relevant zijn voor het
operationeel uitvoering geven aan het Product. Tenzij anders overeengekomen, is het Product
alleen bedoeld ter voorbereiding op een operationele uitvoering door Mammoet.
Tenzij anders overeengekomen, zullen de Documentatie en het Product door Partijen strikt geheim
worden gehouden. Documentatie van de andere Partij en het Product zullen niet aan derden ter
beschikking worden gesteld danwel op enige wijze openbaar worden gemaakt.
Aansprakelijkheid
Indien Mammoet wegens haar fout of nalatigheid toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de
Overeenkomst, zal zij slechts gehouden zijn tot het (opnieuw) uitvoeren van haar verplichtingen
onder de Overeenkomst
Met uitzondering van grove nalatigheid of opzet van Mammoet, is Mammoet’s totale
aansprakelijkheid onder dit contract beperkt tot 100% van de prijs van de Werkzaamheden, of EUR
1,000,000.--, indien dat minder is.
Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor enig(e) gederfde winst, gemist gebruik, verlies van
contracten en / of economisch verlies.
Opdrachtgever zal Mammoet, de aan Mammoet gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke
onderaannemers, directeuren en personeelsleden vrijwaren voor alle claims, kosten,
aansprakelijkheden etc. van derden welke de hiervoor genoemde aansprakelijkheden te boven
gaan.
Verzekeringen
Mammoet zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitnemen met een dekking van EUR 1.000.000,-- per
kalenderjaar.
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Wijzigingen
De Opdrachtgever heeft het recht instructies te geven aan Mammoet om de Werkzaamheden of de
Specificaties van het beoogde Product te wijzigen.
De Opdrachtgever heeft niet het recht een instructie te geven welke tot gevolg heeft dat Mammoet
in strijd met professionele standaarden of buiten haar vakkennis dient te handelen.
Vertragingen, opschortingen, wijzigingen en aanvullingen die niet aan Mammoet toerekenbaar zijn,
zullen door Opdrachtgever aan Mammoet vergoed worden overeenkomstig de van toepassing
zijnde tarieven. Indien er geen dergelijke tarieven afgesproken zijn, of indien deze tarieven niet van
toepassing zijn, zal de vergoeding in redelijkheid en billijkheid vastgesteld worden.
In geval van wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst zal de verlenging van de tijd voor de
uitvoering van de Overeenkomst in alle redelijkheid en billijkheid door partijen vastgesteld worden.
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Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen, die niet door
enige Partij kunnen worden beïnvloed, die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van enige
Partij en die niet vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen van redelijke
maatregelen, die tijdelijk of blijvend de uitvoering van enige verplichting (met uitzondering van
betalingsverplichtingen) onder de Overeenkomst verhinderen, zoals vakbondstakingen, muiterij,
quarantaine, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard), terrorisme, blokkades, embargo’s,
oproer, demonstraties, opstanden, branden, storm en/of andere extreme weersomstandigheden
en/of andere spelingen van de natuur, mits geen oorzaak voor of bijdrage aan die gebeurtenissen is
gegeven.
In het geval dat de uitvoering van de Werkzaamheden door Mammoet tijdelijk is verhinderd ten
gevolge van een overmachtfeit, zal het overmachtfeit slechts tot gevolg hebben dat de uitvoering
van de Werkzaamheden door Mammoet wordt uitgesteld, en zal dit feit niet gelden als een reden
voor Opdrachtgever om zijn / haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst niet conform het
bepaalde in de Overeenkomst na te komen.
In het geval dat de uitvoering van de Werkzaamheden door Mammoet blijvend is verhinderd door
een overmachtfeit, of tijdelijk is verhinderd door een overmachtfeit voor een periode die naar
verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren, zijn beide Partijen gerechtigd om de
Overeenkomst te ontbinden. Mammoet is niet aansprakelijk voor enig(e) verlies, kosten of schade
behoudens terugbetaling van de prijs naar rato de Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
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Vertraging en Opschorting
Mammoet is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst (gedeeltelijk)
op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke is met het vervullen van één of meer van haar
verplichtingen uit de Overeenkomst, of is opgehouden om één of meer van haar verplichtingen uit
de Overeenkomst te vervullen, waaronder begrepen betaling van enig uit hoofde van de
Overeenkomst verschuldigd bedrag, zonder dat enige voorafgaande aankondiging of
ingebrekestelling nodig is.
Indien de aanvang en/of voortgang van de Werkzaamheden wordt vertraagd en/of opgeschort ten
gevolge van een omstandigheid of omstandigheden niet zijnde overmacht, die is veroorzaakt door
Mammoet zal Mammoet niet aansprakelijk zijn voor enig(e) verlies, kosten of schade.
Indien de aanvang en/of voortgang van de Werkzaamheden wordt vertraagd en/of opgeschort ten
gevolge van een omstandigheid of omstandigheden, die niet is veroorzaakt door Mammoet zal
Mammoet recht hebben op compensatie in overeenstemming met artikel 6.2.
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Beëindiging
Elke Partij zal gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of te
beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst of tussenkomst van arbiters, en zonder tot betaling
van enige vergoeding aan de andere Partij gehouden te zijn, in elk van de volgende
omstandigheden:
Indien de andere Partij in gebreke is en in gebreke blijft nadat de in gebreke zijnde Partij tot
herstel van de gebreken is gesommeerd en (tien) werkdagen zijn verstreken zonder dat de
gebreken zijn hersteld (en derhalve aan de sommatie/ingebrekestelling is voldaan)
indien direct of indirect de (overwegende) zeggenschap van het bedrijf van de andere Partij
wordt overgedragen aan een derde;
indien de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance
van betaling aanvraagt of verkrijgt, of anderszins de vrije beschikking over zijn onderneming
of zijn vermogen verliest, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving nodig is.
Verjaring en verval
Alle vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst verjaren door het enkele verloop van twaalf
maanden.
Elke vordering jegens Mammoet vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden.
Toepasselijk recht en Jurisdictie
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en alle nadere
overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd
naar Nederlands recht.
Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst, of nadere overeenkomsten die het
gevolg daarvan zijn, zullen met uitsluiting van andere gerechten aanhangig worden gemaakt bij de
Rechtbank Rotterdam.
Diversen
De titels van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bestemd voor indeling
en zijn niet van invloed op de interpretatie van de desbetreffende bepalingen.
Indien enige bepaling of enig onderdeel van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden
nietig of niet uitvoerbaar mocht blijken te zijn, om welke reden dan ook, dan is die nietigheid en
onuitvoerbaarheid beperkt tot die bepaling en heeft het geen verdere strekking. Alle zodanige
nietige of onuitvoerbare onderdelen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen
worden vervangen (of geacht worden te zijn vervangen) door bepalingen, die noch nietig noch
onuitvoerbaar zijn en die zo min mogelijk afwijken van de nietige en/of onuitvoerbare bepalingen,
in aanmerking nemende de bedoelingen van de Overeenkomst en van de Algemene Voorwaarden
en van de desbetreffende bepalingen.

