
Offerte Voorwaarden van Duratherm 
betreft het Gesloten Bronsysteem 
 

Uitvoering 
 
Algemeen, uitvoering onder de omstandigheden dat: 

 De offertetool automatisch gegenereerde offertes verstrekt. De tool is onder voorbehoud van 

systeemfouten en wij behouden ons het recht om fouten te corrigeren; 

 Er in dit stadium nog geen controle heeft kunnen plaatsvinden of de overheid een boring 

toestaat op de door u ingevoerde locatie. U kunt dit grotendeels zelf controleren op 

http://wkotool.nl/. Indien dit niet lukt of u heeft vragen, kunt u ons bereiken op het nummer 

0525–68 88 38; 

 Bij afwijkingen van het onderstaande eventuele kosten doorberekend kunnen worden; 

 U tijdens het aanvragen van deze offerte het privacybeleid hebt gelezen en hiermee akkoord 

bent gegaan. U kunt deze nogmaals bekijken op www.mijnduratherm.nl.   

 

Boring, uitvoering onder de omstandigheden dat: 

 De boorlocatie vrij is van ondergrondse obstakels zoals kabels, leidingen en/of 
funderingsresten. Indien kabels, het wegendoek en/of leidingen toch worden doorboort, ligt de 
verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Schadefacturen zullen in deze gevallen via de 
opdrachtgever verlopen; 

 De boorlocatie vrij is van bovengrondse obstakels zoals een bouwketen, containers en/of 
steigers. Bij het toch beschadigen van een of meerdere obstakels ligt de verantwoordelijkheid 
bij de opdrachtgever. Schadefacturen zullen in deze gevallen via de opdrachtgever verlopen;  

 De opdrachtgever op de boorlocatie (of middels een tekening) de boorposities aangeeft, bij 
voorkeur door middel van piketten (tot maximaal 20 meter vanaf de technische ruimte); 

 Geen bijzondere milieukundige voorzieningen en/of boortechnische maatregelen moeten 
worden getroffen; 

 De boorlocatie buiten een bodembeschermingsgebied ligt; 
 De opdrachtgever ons voorziet van een recent verkennend bodemonderzoek conform NEN 

5740 van de locatie. Aanvullende werkzaamheden welke noodzakelijk zijn in gebieden van 
aardkundige waarde, archeologische waarde of verontreiniging vallen buiten deze offerte; 

 De boorlocatie via de openbare weg bereikbaar is, een rechte toegang heeft van tenminste 3 
meter breed en 3,5 meter hoog en voldoende draagkrachtig is voor de aanvoer van zwaar 
materieel. De manoeuvreerruimte op de boorlocatie zelf dient 3 bij 5 meter te zijn; 

 Op de boorlocatie een 220/230V aansluiting en een 1,5 kuubs leidingwateraansluiting aanwezig 
zijn ten behoeve van de uitvoering van onze werkzaamheden;  

 De opdrachtgever ervoor zorgdraagt dat er van maandag tot en met zaterdag gewerkt kan 
worden van 06:00u ‘s morgens tot en met 19:00u ’s avonds; 

 De boringen plaatsvinden vanaf het maaiveld met behulp van een suppletiegat. Indien 
containerbakken nodig zijn, geldt een ander tarief, zie kolom: optielijst; 

 Het terrein na het plaatsen van de bodemwisselaars en het aanbrengen van het horizontale 
aansluitwerk vlak wordt afgewerkt. Eventuele zetting wordt door de opdrachtgever verdicht en 
geëgaliseerd;  

 De werkzaamheden aaneengesloten kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de bodemopbouw of 
weersomstandigheden kunnen aansluitwerkzaamheden worden uitgesteld; 

 Overtollige grond niet behoeft te worden afgevoerd door Duratherm. Normaliter kan de schone 
grond op locatie achtergelaten worden. In geval van verontreiniging gaan wij er van uit dat 
grondafvoer door de opdrachtgever wordt verzorgt. De kosten zijn afhankelijk van de aard van 
de verontreiniging en zijn voor rekening van de opdrachtgever; 

 Afwijkende (leiding)maten kunnen worden doorbelast; 
 Door Duratherm geen hak, breek, beton boorwerk, tuinherstel en/of instraten of uithalen van 

straatwerk wordt verricht; 
 De melding of vergunningsaanvraag ten behoeve van de aanleg en in werking hebben van een 

bodemenergiesysteem akkoord is bevonden door de bevoegde instantie;  
 De locatie door ons wordt getoetst op interferentie. Wanneer de locatie binnen een 

interferentiegebied is gelegen of nadelig interfereert binnen het eigen systeem of met andere 
systemen, worden de meerkosten van de interferentieberekening en eventuele aanpassingen 
op het systeem aan u overlegd en doorbelast; 

 Opdrachtgever in het bezit is van alle overige vereiste vergunningen en meldingen, 
bijvoorbeeld milieuvergunningen, archeologische vergunningen, aanlegvergunningen en 
dergelijke.   



 

Klachten/opmerkingen 
 
Duratherm beschikt over een klachtenprocedure. Mocht u op enige wijze verbeteringen zien, 
opmerkingen of vragen hebben voorafgaand of tijdens het project, dan kunt u een mail sturen naar 
info@duratherm.nl of bellen naar 0525–68 88 38. Wij staan u graag te woord. 
 

 

Condities 
Op deze offerte zijn de volgende voorwaarden en condities van toepassing.  

 

 

 

 

 

Betaling: 

Wanneer niet aan onderstaande betalingsverplichting is voldaan, houden wij het recht leveringen en 
diensten op te schorten, tevens vervalt de garantietermijn van één jaar. 
 

Facturering 

Termijn 

  

Vervaldagen 

1e termijn 35% bij schriftelijke bevestiging van uw opdracht 
(1ste termijn moet voor aanvang werkzaamheden betaald zijn) 

 
 

2e termijn 60% bij aanvang boren 30 dagen 
 

3e termijn 5% bij aanvang horizontaal leidingwerk 
 (digitale revisiebescheiden na betaling) 

30 dagen 

Leveringsvoorwaarden: 

 

Aanvang van de werkzaamheden zal geschieden na betaling van de 1e termijnfactuur. Behoudens en 
indien voor zover hiervan in onderhavige offerte is afgeweken, zijn op alle door ons te sluiten 
overeenkomsten de algemene leveringsvoorwaarden van BodemenergieNL van toepassing, welke 
laatstelijk zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht op 26 juni 2013.  
De toepasselijkheid van eventuele door u gehanteerde dan wel anderszins andere algemene voorwaarden 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
Door aanvaarding van deze offerte bevestigt u de bijgevoegde algemene voorwaarden te hebben 
ontvangen, des al niettegenstaande onze bereidheid om op eerste verzoek daartoe u een exemplaar 
hiervan te doen toekomen. 
 

Overige voorwaarden: 

 
Opdrachten worden door ons geaccepteerd indien voldoende dekking van het kredietrisico wordt 
verkregen op de door Duratherm afgesloten kredietverzekering. Bij ondertekening van de opdracht gaat 
de opdrachtgever akkoord met de aan hem ter beschikking gestelde leveringsvoorwaarden. 
Door de opdrachtgever ten behoeve van Duratherm ondertekende documenten worden immer geacht te 
zijn ondertekend door daartoe bevoegde personen. Opdrachtgever komt aldus jegens Duratherm geen 
beroep op onbevoegde vertegenwoordiging toe. 
 
Geldigheid   De aanbieding is geldig tot 1 maand na de offertedatum. 

Uitvoering: 

Uiterlijk 6 weken voor de startdatum wordt het project ingepland na wederzijdse toestemming. 
Indien u de uitvoeringsdata wilt afstemmen, kan dat met een van onze medewerkers van de 
uitvoering. Zij zijn te bereiken op 0525–68 88 33. 

Verrekenprijzen 
 
Opschuiven van ingeplande werken 

Tijdens de prijsafronding wordt de uitvoeringsperiode afgesproken. Voor projecten duurder dan 
10.000 euro worden specifieke materialen ingekocht en gereserveerd door Duratherm voor de 



 

overeengekomen uitvoeringsperiode. Wanneer de uitvoering van het project opschuift moet wel 
de eerste termijnbetaling van 35% (voor materialen) voldaan worden. 
Uitstellen van de geplande boordatum 

Reservering van de boorwagen kan tot 5 werkdagen voor 
aanvang geannuleerd worden. Daarna bedragen de afzegkosten: 

 
 
 

€ 800,00 per boorwagen 

Wachttijden bouwlocatie 

Wanneer de bouwlocatie niet toegankelijk is, kunnen er 
wachttijden ontstaan. Wachttijden langer dan 1 uur worden 
doorberekend.  
De wachttijden bedragen: 

 
 
 
€ 65,00 per medewerker 


