Aanvullende voorwaarden boorgatmetingen
Naast de algemene voorwaarden zoals gesteld in de DNR 2005 die van toepassing zijn op alle door T&A
uitgevoerde projecten, zijn onderstaande bepalingen eveneens van toepassing bij de uitvoering van geofysische
boorgatmetingen:
1. De opdrachtgever die gebruik wenst te maken van de diensten van T&A doet zulks uit eigen beweging en
erkent gebonden te zijn door de DNR 2005 (De Nieuwe Regeling) aan T&A alsmede door deze Aanvullende
Bepalingen en Voorwaarden. Indien zulks opportuun of noodzakelijk lijkt, kunnen van te voren tussen de
opdrachtgever en de directie van T&A afwijkende voorwaarden overeengekomen worden.
2. De opdrachtgever behoudt in alle omstandigheden de volledige zorg, verantwoordelijkheid en controle over de
boor(put) evenals over alle materialen en personen aanwezig op of nabij de (boor)locatie. Een bevoegde
afgevaardigde van de opdrachtgever zal voor controle en voor het geven van aanwijzingen, aanwezig zijn
gedurende de periode dat T&A zijn diensten verleent.
3. De opdrachtgever, met zijn specifieke kennis van het desbetreffende boorgat en boorlocatie, is gehouden alle
noodzakelijke informatie te verstrekken die T&A in staat moet stellen veilig en efficiënt te werken.
4. De opdrachtgever draagt in alle gevallen zorg voor een goede bereikbaarheid van de boorlocatie. Kosten
voortkomende uit schade aan eigendommen van opdrachtgever, T&A of derden ten gevolge van slechte
bereikbaarheid van de locatie, komen te allen tijde ten laste van de opdrachtgever.
5. Als regel kunnen vanuit de basis te Amsterdam diensten verleend worden op telefonische afroep en in
volgorde van ontvangen opdracht.
6. Het is voor T&A niet mogelijk de duur van de werkzaamheden van te voren te bepalen. De kosten
voortvloeiend uit wachttijden van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7a. Bij de verwerking van de metingen zal T&A gebruik maken van alle beschikbare gegevens. De
opdrachtgever wordt verzocht alle hem bekende relevante gegevens aan T&A ter beschikking te stellen.
7b. T&A voert de metingen en de interpretaties naar beste vermogen uit. De verantwoordelijkheid voor alle
beslissingen genomen op basis van deze metingen en de interpretaties daarvan, berust bij de opdrachtgever.
8a. T&A past alle redelijke voorzorgsmaatregelen en beveiligingen toe, ook in geval van gebruik van
radioactieve bronnen. De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn dat het gebruik van deze bronnen niet van
gevaar ontbloot is en zal T&A, uitgezonderd in geval van aantoonbare opzet, niet aansprakelijk kunnen stellen
voor persoonlijke of materiële schade.
8b. Indien een radioactieve bron verloren raakt in een boorgat, is de opdrachtgever gehouden al het
redelijkerwijs mogelijke te doen om deze bron onbeschadigd terug te krijgen. Indien de bron niet onbeschadigd
terug gewonnen kan worden, zal de opdrachtgever ter plaatse in het boorgat het radioactief materiaal afdoende
isoleren conform de richtlijnen van de overheid.
9a. Indien enigerlei materiaal van T&A verloren raakt of beschadigd wordt bij het uitvoeren, of bij een poging
tot uitvoeren van de verlangde diensten, zal de opdrachtgever op zijn kosten alles doen wat redelijkerwijs
mogelijk is om dit materiaal te recupereren of te herstellen. T&A zal in een zodanig geval uitsluitend
adviserend kunnen optreden.
9b. Indien de opdrachtgever er niet in slaagt de beschadigde of verloren materialen te herstellen of te recupereren
wordt opdrachtgever geacht T&A schadeloos te stellen voor beschadiging of verlies van de betrokken
materialen.
10. Tenzij anders overeengekomen worden alle prijzen verrekend overeenkomstig de geldende tarieven,
vermeerderd met de van toepassing zijnde belastingen.
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