Algemene voorwaarden Pontefix

1. De algemene voorwaarden van Pontefix B.V. (“Pontefix ”) zijn van toepassing op de uitvoering van alle door
een opdrachtgever aan Pontefix verleende opdrachten.
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verleend aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens
Pontefix, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde
personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Bij de uitvoering van een opdracht is het Pontefix steeds toegestaan hierbij personen te betrekken die niet of
niet direct aan Pontefix zijn gebonden en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze personen mede
namens de opdrachtgever te aanvaarden. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat personen die niet
aan Pontefix zijn verbonden, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van een verleende opdracht
te verrichten, zal Pontefix niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze personen onverhoopt mochten worden
gemaakt.
4. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet (waaronder ook een
nalaten wordt begrepen), die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in
het desbetreffende geval uit hoofde van de door Pontefix afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat Pontefix in verband met die verzekering draagt.
5. Indien Pontefix aansprakelijk is voor schade voor de vergoeding waarvan geen aanspraak bestaat onder de
door Pontefix afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is deze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal
het door Pontefix in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar aan de desbetreffende
opdrachtgever gefactureerde bedrag, tot een maximum van vijftigduizend Euro.
6. De uitvoering van alle door een opdrachtgever aan Pontefix verleende opdrachten wordt beheerst door
Nederlands recht. Alle geschillen omtrent de uitvoering van een opdracht door Pontefix zullen worden beslecht
door de Nederlandse rechter.

