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Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle van AAA-Lex offices B.V. en haar medewerkers  

afgenomen diensten en elke met AAA-Lex offices B.V. gesloten overeenkomst, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen.  

Bij opdrachtverstrekking wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en zijn 

deze door u aanvaard. 

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor 

zover schriftelijk door AAA-Lex offices B.V. en u overeengekomen. 

De toepassing van uw Algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. 

AAA-Lex offices B.V.  behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden 

aan te passen. De actuele versie van de Algemene voorwaarden vindt u op onze website. 

Tenzij anders overeengekomen en daarbij specifiek aangegeven, zijn de door AAA-Lex offices B.V.  

uitgevoerde inspecties/metingen visueel van aard en wordt er geen destructief of specialistisch 

onderzoek verricht. Alle te inspecteren onderdelen en ruimten dienen vrij toegankelijk te zijn zonder 

dat daarvoor zaken dienen te worden verplaatst of verwijderd. 

De inspectie is gebaseerd op de aangetroffen situatie ter plaatse en is een momentopname. Op de 

inhoud van de uitgebrachte rapportage wordt door AAA-Lex offices B.V.  geen garantie afgegeven. 

Alleen de inspecteur van AAA-Lex offices B.V. ter plaatse beoordeelt en bepaalt of het inspecteren 

voldoende veilig kan worden uitgevoerd. 

Zo dienen kruipruimtes droog en ten minste 50 cm vrije hoogte te hebben. Ook wordt de kruipruimte 

in verband met de veiligheid en wetgeving niet betreden wanneer er naast de inspecteur niemand 

anders ter plaatse is. Voor het veilig inspecteren van daken beschikken de inspecteurs van AAA-Lex 

offices B.V.  over een ladder waarmee 1 bouwlaag overbrugd kan worden van circa 2,8 meter. 

Opdrachtgever zorgt voor veilig klimmateriaal ter plaatse indien de te overbruggen hoogte meer dan 

1 bouwlaag of bovengenoemde hoogte bedraagt. AAA-Lex offices B.V.  kan de inspectie te allen tijde 

uitstellen of onderbreken indien de veiligheid om welke reden dan ook in het geding is. 

Tijdens de inspectiewerkzaamheden wordt niet speciaal gezocht naar milieubelastend materiaal 

zoals bijvoorbeeld asbest. Bij constatering ervan door de inspecteur wordt daarvan melding gemaakt 

in de rapportage. 

De door AAA-Lex offices B.V.  opgestelde rapportages hebben een geldigheidsduur van maximaal 6 

maanden. Hiervan kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Na deze periode vervalt de 

aansprakelijkheid van  AAA-Lex offices B.V.  Een NHG-rapportage is geen bouwkundig rapport en 

dient alleen ter verkrijging van de Nationale Hypotheek Garantie. AAA-Lex offices B.V. is niet 

aansprakelijk voor gebreken aan het geïnspecteerde object welke niet in de NHG-rapportage zijn 

opgenomen. 

Indien overeengekomen is dat AAA-Lex offices B.V. sleutels van een object moet ophalen en weer 

terugbrengen, dan is AAA-Lex offices B.V.  op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan 

ook die hiermee verband kan houden. Ook is AAA-Lex offices B.V.  niet aansprakelijk 



voor de schade die veroorzaakt wordt of voortkomt uit: - vertraging die ontstaat indien het object 

om welke reden dan ook niet geïnspecteerd kan worden 

- terminologie die door AAA-Lex offices B.V.  gebruikt wordt en afwijkt van terminologie gebruikt 

door bijvoorbeeld door overheden, nutsbedrijven of in voorschriften en regelgeving; 

- het niet vermelden van gebreken of tekortkomingen die bij uw verantwoordelijken bekend zijn 

maar die niet zichtbaar waren tijdens de inspectie, waarvoor herstel of vervanging zou worden 

geadviseerd of waarvoor een nader destructief of specialistisch onderzoek nodig is; 

- het niet of niet volledig voldoen aan de meldingsplicht door derden met betrekking tot gebreken 

die bij hen bekend waren of redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn op het moment van 

inspecteren; 

- foutieve (kostenramingen in de) rapportages of door uitgevoerde werkzaamheden/ opgestelde 

rapportages door externe deskundigen; 

- voorschriften en/of maatregelen van overheden of nutsbedrijven; 

- voor alle schades als: bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, 

proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het geven van) gebrekkige 

medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van 

aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel-

)werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter plaatse van het 

bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde 

werkzaamheden door derden en eventueel daaruit ontstane gevolgschade en schade van door AAA-

Lex offices B.V. uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen c.q. adviezen waarvan de inhoud 

niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt. 

 AAA-Lex offices B.V. stelt geen aannemersbegrotingen op. De in de rapporten vermelde bedragen 

voor herstel of vervanging zijn een inschatting gebaseerd op landelijke gemiddelden en de visueel 

bepaalde situatie ter plaatse op het moment van inspecteren. Aandeze bedragen kunnen geen 

rechten worden ontleend. De rapporten van Vastgoedkeur mogen nadrukkelijk niet beschouwd 

worden als garantie(dekking) of verzekering. 

Alle rapporten en facturen worden digitaal naar de opdrachtgever verstuurd, tenzij anders 

overeengekomen. Opdrachtgever gaat akkoord met de uitgevoerde werkzaamheden en de inhoud 

van de opgestelde rapportage, tenzij er binnen 14 dagen na verzending van het rapport schriftelijk 

aanvullingen of opmerkingen kenbaar worden gemaakt aan AAA-Lex offices B.V.. 

Bij klachten dient opdrachtgever AAA-Lex offices B.V.  hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen 

de geldigheidsduur (van 1 maand) van het rapport. Eventuele kosten die AAA-Lex offices B.V.  maakt 

om de klacht te behandelen, worden bij opdrachtgever in rekening gebracht indien blijkt dat AAA-Lex 

offices B.V.  niet aansprakelijk is voor de klacht en/of schade 

Per schade geldt een eigen risico van € 500,- voor de klager. Bij schadevergoeding wordt rekening 

gehouden met de staat en veroudering van het onderdeel waarop de schade betrekking heeft; het 

zogenaamde indemniteitsbeginsel. Bij schade die AAA-Lex offices B.V. verwijtbaar is, behoudt AAA-

Lex offices B.V.  zich het recht toe om de schade voor eigen rekening op te lossen of te verhelpen. In 

alle gevallen bedraagt de totale maximale schadevergoeding € 5.000,-. Daar waar AAA-Lex offices 

B.V.  gehouden is tot het betalen van een schadevergoeding en de schade is gedekt door een 



verzekering van AAA-Lex offices B.V.  , dan zal deze vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat 

de verzekeraar in die zaak uitkeert. 

Alle medewerkers van  AAA-Lex offices B.V. hebben een geheimhoudingsplicht en worden geacht alle 

vertrouwelijke informatie ook als zodanig te behandelen. 

Alle auteursrechten, gemaakte tekeningen, software, industriële- en intellectuele eigendommen zijn 

eigendom van AAA-lex Offices B.V. tenzij anders overeengekomen. 

Verstrekte opdrachten kunnen tot maximaal 48 uur voorafgaand aan de inspectie kosteloos 

geannuleerd worden. Annuleringen binnen 48 uur voorafgaand aan de inspectie worden geheel in 

rekening gebracht conform het overeengekomen bedrag. Dit laatste geldt ook indien het object 

ongeacht de reden niet te inspecteren blijkt. Indien een geschil tussen u en AAA-Lex offices B.V.  niet 

onderling kan worden opgelost, dan zal een uitspraak gedaan worden door een bevoegd rechter in 

het arrondissement Den Haag. Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten en 

overeenkomsten met AAA-Lex offices B.V. . 

AAA-Lex offices B.V.  heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een overeenkomst 

middels een schriftelijke toelichting geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of om uitvoering van de 

overeengekomen werkzaamheden op te schorten (beide gedeeltelijk of geheel) indien er sprake is 

van: 

het niet tijdig of niet naar behoren nakomen van een verplichting van de opdrachtgever; 

surseance van betaling die is aangevraagd of verkregen door de opdrachtgever; 

liquidatie of faillissement van de opdrachtgever, of bij inbeslagname van diens vermogen 

(gedeeltelijk of geheel); 

Bij ontbinding of opschorting van de overeenkomst zal dit per aangetekend schrijven of 

deurwaardersexploot kenbaar gemaakt worden. 

AAA-Lex offices B.V.  heeft bij overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen 

keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

te ontbinden, zonder dat AAA-Lex offices B.V.  tot enige schadevergoeding gehouden is. Onder 

overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor naleving van de overeenkomst 

redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder deze omstandigheden 

vallen onder meer oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstakingen, 

werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften 

of aanwijzingen en instructies van overheden, etc. 

AAA-Lex Offices B.V. is statutair gevestigd te Den Haag. 


