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OFFERTE VOOR BETERE AKOESTIEK
Offertenummer  2020 / 997

Offertedatum 30/10/2020
Betreft Verbetering akoestiek 

trainingshal

Offerte voor:

Kynologenclub Delft En 
Omstreken
Fred de Vos
Tanthofdreef 10
2623EX Delft

Rivasono contactpersoon Ron Goertz

Geachte heer de Vos,

Dank voor uw aanvraag en interesse in onze akoestiek-oplossingen!

Hierbij ontvangt u ons advies en onze offerte voor betere akoestiek.

Uitwerking & offerte

Voor de uitwerking van de verrichte meting in de trainingshal op 23 Oktober j.l. en het gesprek over de akoestiek 
treft u hieronder aan:

(1) de huidige situatie vs. de wenselijke situatie,

(2) mogelijk te nemen maatregelen, 

(3) het beoogde resultaat van de maatregelen. 

Conclusie:

De akoestisch technische kwaliteit van de ruimte is in sterke mate onvoldoende, hetgeen bekend was. Deze komt 
voor verbetering in aanmerking. De zgn. RT-60 meting die is uitgevoerd bevestigt dit (zie hieronder en bijgaand). 
Voor de uitwerking verder is nadrukkelijk rekening gehouden met het doel van de ruimte. Daarnaast met ruimte 
soort, inrichting, de afmetingen, waaronder de hoogte, hetgeen een stevige factor is.

Zonder aanpassingen zal er sprake blijven zijn van een hinderlijke overdracht van geluid/galm. Deze galm 
beïnvloed de spraakverstaanbaarheid, en onrust en lawaai in de ruimte.

(1). Huidige situatie vs. wenselijke situatie

Met een gemiddelde nagalmtijd van 2.60 seconden is de akoestische kwaliteit slechts 27%. De specifieke waarden 
die wij adviseren: 0.99, 0.87, en 0.70 seconden voor resp. hoorbaar betere, goede en optimale akoestiek. 

(2). Maatregelen

In uw geval kan het streven naar een halvering van de gemeten galmtijd, zeer beslist een verbetering zijn die 
gewenst resultaat oplevert. Het streven hiernaar wordt ondersteunt door het aanbrengen van akoestisch 
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materiaal, in principe zo veel mogelijk systematisch verspreid door de ruimte. De hoogte van de ruimte is een 
stevig nadelige factor en moet hierin worden meegenomen.

Hiertoe, kunnen de vrij beschikbare ‘vakken’ aan de schuine plafondspanten worden voorzien van het Rivasono 
Ceiling Panel Randloos wit, in de maat 116 x 176. Deze panelen hebben een uitstekend dempende absorptie. Zij 
kunnen per 3 stuks iets uit elkaar geplaatst worden verlijmd in 8 vakken. Daarnaast zijn er 5 vakken met houten 
balken/ of schoren. In deze vakken kan telkens 1 stuk in het midden worden aangebracht. Dat betekent een 
verdeling van 29 stuks over het plafond in de ruimte.

Aanvullend kan de lege wand van de opslagruimte worden voorzien van het Rivasono Visio Design Wandpaneel, 
met afbeelding of logo, in de maat 2.00 x 1.30, en schuintegen over kan het bestaande doek worden vervangen 
door een akoestisch dempend paneel met afbeelding, in de maat 300 x 200.

https://www.rivasono.nl/zakelijk/akoestische-producten/wandpanelen/visio-design-panel

Het aluminium frame van dit paneel kan eventueel worden mee gekleurd en toekomstig kan de afbeelding 
eventueel worden gewisseld. Voor beide opties geld een meerprijs.

(3) Beoogd resultaat

Met 67,81 m2 aan toegevoegd akoestisch materiaal gaat wordt de galmtijd teruggebracht naar 1.25 seconden. 
Dat is meer dan de gewenste halvering. De kwaliteit gaat daarmee naar 56%.

Deze mogelijke verbetering is grafisch goed zichtbaar gemaakt middels de 'blauwe lijn' (na montage) in bijgaande 
rapport.

Belangrijk is het om te onthouden dat als je gaat variëren (en dat kan natuurlijk); een verandering aan 
hoeveelheid en type akoestisch materiaal en volume heeft een impact op de akoestische kwaliteit. Minder m2 
aan materiaal brengt de nagalm omhoog. Meer verlaagt de nagalm verder.

Productie/levertijd: 5 weken vanaf akkoord offerte en beschikbaarheid beeldmateriaal (Covid maatregelen hebben 
impact op levertijd)   

Montage: uitlijnen, uitmeten, monteren, 
transport                                                                                                                                                              

Offerte geldigheid: 30 dagen vanaf offerte datum                                                                                                                          
                                              Herfst korting op akoestisch materiaal: 30%, op basis van orderwaarde akoestisch 
materiaal bij totale afname

Prijs per m2: materiaal: €94,18 ex btw.

Prijs per m2: materiaal + montage: € 137,61 ex btw.

 

De specificatie van de aangeboden materialen, producten en/of diensten vindt u verderop in deze offerte.

Mocht u naar aanleiding van deze offerte nog nadere informatie wensen, ik beantwoord al uw vragen graag. 

Ik ben bereikbaar via e-mail: ron@rivasono.nl of telefonisch, via 0348 - 769 106.  

Wij kijken er naar uit om uw situatie akoestisch te mogen verbeteren!

https://www.rivasono.nl/zakelijk/akoestische-producten/wandpanelen/visio-design-panel
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Met vriendelijke groet,

Ron Goertz 

Rivasono BV
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Waarom Rivasono

Wij hebben passie voor perfecte akoestiek. Hierdoor zorgen wij ervoor dat uw akoestiek optimaal wordt. Met de 
beste oplossing, passend binnen uw wensen.

Veel akoestische producten maken wij zelf of laten deze naar onze specificaties maken. Hierdoor zijn ze net wat 
slimmer of fraaier en passen ze vaak beter in het interieur en budget.

Wij zijn een sterk groeiend bedrijf en trots op de meer dan 1250 gerealiseerde projecten, groot en klein, waar we 
een wezenlijke bijdrage hebben kunnen leveren aan meer werk- en woonplezier, door betere akoestiek.

De fantastische ervaring van ieder geslaagd project en iedere tevreden klant motiveert ons telkens weer enorm!

De voordelen voor u, nog even op een rij:

● Gratis akoestische nulmeting: vooraf de huidige akoestiek objectief vastgesteld. *
● Deskundig advies: met veel ervaring en goede vakkennis adviseren wij de optimale oplossing.
● De beste akoestische producten: vaak door eigen fabricage voordelig en altijd met de beste werking.
● Producten passend in het interieur: onzichtbaar of als design statement, met onafhankelijk styling advies.
● Professionele montage: met ons montageteam wordt alles vlot en netjes gemonteerd
● Gratis akoestische controlemeting & rapport: wij geloven in onze oplossing, dus na de montage van onze 

producten meten wij nogmaals de akoestiek, en tonen de verbetering aan, incl. rapport. *
● Klanten beoordelen ons met een 4,8 van 5 (rapportcijfer 9,6), bekijk de reviews.

* indien van toepassing, benodigd in het project

Ons team staat klaar voor u!

https://www.google.nl/maps/place/Rivasono+%7C+Akoestisch+design+voor+wonen,+werken,+audio/@52.0842723,4.8574729,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47c679efbe091fd3:0xeb5cf0c21b1a71d5!8m2!3d52.077268!4d4.907343!9m1!1b1?dcr=0
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Specificatie en kostenoverzicht

Beschrijving Aantal Prijs per stuk Totaal

CEPA 116x176 wit: INVISIO Ceiling Panel randloos, wit 116x176x4

Akoestisch absorberend plafondpaneel, zichtzijde en randen in wit

29 € 247,50 € 7.177,50

HT290: HT290 4T montagekit voor akoestische panelen

• Patroon van 290cc
• 3 Per paneel van 116 x 176

87 € 8,90 € 774,30

DEPA 3.5: VISIO Design Panel 3.5

• Akoestisch absorberend wandpaneel met aluminium frame, framedikte 
3,5 cm. Met eigen afbeelding of effen kleur

• Maat 2.00 x 1.30

1 € 395,42 € 395,42

DEPA 3.5: VISIO Design Panel 3.5

• Akoestisch absorberend wandpaneel met aluminium frame, framedikte 
3,5 cm. Met eigen afbeelding of effen kleur

• Maat: 300 x 200

1 € 776,10 € 776,10

9 - LEVERING-ED: Levering door eigen dienst 1 € 95,00 € 95,00

8 - MONTAGE: Montagewerkzaamheden

• Uitmeten, uitlijnen, monteren, transport
• 2 dagen x elk 3 man

1 € 2.650,00 € 2.650,00

8 - STEIGER 1D: Steigerhuur 1 dag, volgens offerte

Steigerhuur t.b.v. de montagewerkzamheden

2 € 100,00 € 200,00

5 - PRO-KORTING: Projectkorting bij totaalafname 1 € -2.737,00 € -2.737,00

Totaal excl. btw € 9.331,32

Btw 21% € 1.959,58

Totaal incl. btw € 11.290,90
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Levering en montage (montage indien in deze offerte opgenomen)

Zodra u deze offerte ondertekent, gaan we er direct mee aan de slag. We nemen dan even contact op om samen 
met u een geschikt aflevermoment en montagedatum (indien van toepassing) af te spreken. Alle stappen die wij 
doen hebben we even op een rij gezet in deze video.

Spelregels

De betalingsconditie is betaling binnen 14 dagen na datum na de factuurdatum.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de “Algemene Voorwaarden Rivasono BV” van toepassing. 
Indien door Rivasono montagewerkzaamheden worden verricht zijn tevens de “Condities montage door Rivasono 
uitgevoerd” van toepassing. 

De betreffende voorwaarden en condities zijn in deze offerte opgenomen. Bij opdrachtverstrekking aan ons, 
verklaart u deze algemene voorwaarden en condities te hebben ontvangen en met de inhoud akkoord te zijn. 
Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

https://youtu.be/O-Qpt3sKayw
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Ondertekening

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen!

Indien akkoord, kunt u deze offerte gemakkelijk digitaal ondertekenen via ons portal. 

Ook kunt u deze offerte per e-mail bevestigen, met vermelding van offertenummer 2020 / 997.

Voor akkoord:

Kynologenclub Delft En Omstreken

Fred de Vos
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Condities montage door Rivasono uitgevoerd

Rivasono beschikt over een aantal monteurs die de montage van de akoestische producten vakkundig kunnen 
uitvoeren. Indien nodig worden monteurs van een montagebedrijf dat als vaste partner werkt en de producten 
kent, ingeschakeld voor de werkzaamheden.

Meetapparatuur, laser en indien benodigd, steiger worden door de monteurs meegenomen. 

Bij grotere hoeveelheden te monteren producten, bij plafondpanelen en/of bij producten met grotere 
afmetingen, wordt het werk door meerdere monteurs uitgevoerd.

Indien u deze montagewerkzaamheden door ons laat uitvoeren gelden de onderstaande condities.

● Tenzij expliciet een fixed price is overeengekomen, worden de gewerkte uren per persoon per dagdeel, 
achteraf, in rekening gebracht, met een tarief van € 220 per dagdeel per persoon.

● Per persoon, werktijd 1-4 uur: 1 dagdeel, per persoon, werktijd meer dan 4 uur en tot 8 uur: 2 dagdelen
● De reistijd Woerden - werklocatie en v.v. wordt berekend op basis van een uurtarief van € 55 per 

persoon. Er worden geen andere reiskosten in rekening gebracht.
● De werkzaamheden worden zoveel mogelijk aaneengesloten, op één of meerdere dagen uitgevoerd
● Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de betreffende ruimte(s) vrij toegankelijk te zijn en bureaus 

e.d. weggehaald of verschoven te zijn, zodat de monteurs direct aan de slag kunnen gaan. Indien dit niet 
het geval is en/of de monteurs zelf eerst de ruimte(s) geschikt moeten maken voor de werkzaamheden 
worden deze extra werkzaamheden in rekening gebracht.

● Bij het hanteren van grotere panelen is, o.a. vanwege veiligheid, het noodzakelijk om de werkzaamheden 
met meer dan 1 monteur uit te voeren

● In geval van werkhoogtes meer dan 2,9 meter en/of er panelen tegen het plafond gemonteerd moeten 
worden bij werkhoogtes meer dan 2,6 meter, is een steiger benodigd. Steigerhuur € 100 per dag of € 200 
per 2-5 dagen.

● Werkzaamheden aan elektrische installaties dienen verricht te worden door een erkend elektrisch 
installatiebedrijf. Kleine werkzaamheden die direct verband houden met de montage van de door ons 
geleverde akoestische producten, zoals het aansluiten van spots kunnen door ons worden uitgevoerd, 
maar vallen buiten de garantie en aansprakelijkheid

● De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het feit dat de bestaande constructie geschikt is voor de 
montage van producten

● De hier vermelde prijzen zijn excl. BTW.

Op aanbiedingen van en overeenkomsten met Rivasono, zijn de “Algemene Voorwaarden Rivasono BV” van 
toepassing, te raadplegen via https://www.rivasono.nl/aankoop-en-service/voorwaarden, waarbij de hier 
vermelde condities montagewerkzaamheden door Rivasono uitgevoerd, van toepassing zijn op de 
montagewerkzaamheden.

Hou s.v.p. vooraf rekening met het feit dat de producten naar de montagelocatie gebracht moeten kunnen 
worden. Grotere panelen kunnen soms niet via wenteltrappen en liften worden getransporteerd. 



Algemene voorwaarden Rivasono BV 

Artikel 1. Algemeen 

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rivasono BV, geregistreerd onder 
Kamer van Koophandel nummer 5868 6584,  handelend onder de naam en verder te noemen “Rivasono”, en een Wederpartij waarop 
Rivasono deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk is afgeweken. 

b) De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Rivasono, voor de uitvoering waarvan door 
Rivasono derden dienen te worden betrokken. 

c) Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Rivasono en zijn directie. 

d) De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

e) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Rivasono en de 
Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

f) Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg 
plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

g) Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden 
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

h) Indien Rivasono niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van 
toepassing zijn, of dat Rivasono in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen 
van deze voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 2  Offertes en aanbiedingen 

a) Alle offertes en aanbiedingen van Rivasono zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of 
aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  

b) Rivasono kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de 
offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

c) De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het 
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders 
aangegeven. 

d) Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is 
Rivasono daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 
Rivasono anders aangeeft. 

e) Een samengestelde prijsopgave verplicht Rivasono niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

 

Artikel 3  Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 

a) De overeenkomst tussen Rivasono en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst 
anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

b) Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of 
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Rivasono derhalve schriftelijk 
in gebreke te stellen. Rivasono dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de 
overeenkomst. 

c) Rivasono heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

d) Rivasono is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te 
factureren.  
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Algemene voorwaarden Rivasono BV 

e) Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Rivasono de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren 
opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  

f) Indien Rivasono gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet 
eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Rivasono ter beschikking heeft gesteld. 

g) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te 
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de 
aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et 
cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit 
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag 
worden verhoogd of verlaagd. Rivasono zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de 
overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid 
van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

h) Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Rivasono gerechtigd om daaraan eerst uitvoering 
te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Rivasono bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de 
voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan 
uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie 
van Rivasono op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen. 

i) Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Rivasono een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief 
en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren 
zaken. 

j) Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Rivasono gehouden is, dan 
is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Rivasono daardoor direct of indirect 
ontstaan.  

k) Indien Rivasono bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Rivasono onder navolgende 
omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is 
opgegeven. 

• Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst; 

• indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Rivasono toekomende bevoegdheid of een op Rivasono rustende verplichting 
ingevolge de wet;  

• In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 
gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en 
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Rivasono alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst 
op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden 
na de koop zal plaatsvinden. 

 

Artikel 4  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

a) Rivasono is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te 
ontbinden, indien:  

• de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

• na het sluiten van de overeenkomst Rivasono ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de 
Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 

• de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen 
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

b) Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Rivasono kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen 
de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Rivasono gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

C. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Rivasono kan worden gevergd.  
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Algemene voorwaarden Rivasono BV 

d) Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Rivasono gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen 
de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

e) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rivasono op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Rivasono 
de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

f) Indien Rivasono op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei 
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de 
Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

g) Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Rivasono, zal Rivasono in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor 
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het 
tussentijds eindigen aan Rivasono is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. 
Rivasono zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden 
deze kosten binnen de daarvoor door Rivasono genoemde termijn te voldoen, tenzij Rivasono anders aangeeft. 

h) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het 
beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid 
waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Rivasono vrij om de overeenkomst terstond 
en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling 
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Rivasono op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk 
opeisbaar. 

i) Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte 
zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst 
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 5 Overmacht 

a) Rivasono is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg 
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt.  

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rivasono geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Rivasono niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Rivasono heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rivasono zijn verbintenis had moeten 
nakomen.  

c) Rivasono kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze 
periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij. 

d) Indien Rivasono ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen 
of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rivasono 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze 
factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten 

a) Tenzij expliciet schriftelijk anders tussen Rivasono en Wederpartij is overeengekomen, dient volledige betaling steeds te hebben 
plaatsgevonden alvorens Rivasono tot uitlevering van de producten of diensten overgaat. Alternatief is volledige betaling van de 
producten of diensten tijdens de uitlevering door Rivasono. Of het eerstgenoemde of laatstgenoemd tijdstip van betaling geldig is, is 
naar oordeel van Rivasono en altijd op een door Rivasono aan te geven wijze. Rivasono is gerechtigd om periodiek te factureren en 
een aanbetaling te verlangen. 

b) Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De 
Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere 
gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke 
rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot 
het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

3 / 6 



Algemene voorwaarden Rivasono BV 

c) Rivasono heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, 
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

d) Rivasono kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde 
voor de toerekening van de betaling aanwijst. Rivasono kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet 
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

e) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

f) Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op 
dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Rivasono echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die 
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte 
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde 
incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud 

a) Alle door Rivasono in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Rivasono totdat de Wederpartij alle 
verplichtingen uit de met Rivasono gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

b) Door Rivasono geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en 
mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende 
zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  

c) De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 
Rivasono veilig te stellen. 

d) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen 
gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Rivasono daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

e) De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, 
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Rivasono ter inzage te 
geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Rivasono gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de 
Wederpartij zich er jegens Rivasono bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of 
wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

f) Voor het geval Rivasono zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat 
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Rivasono en door Rivasono aan te wijzen derden om al die plaatsen te 
betreden waar de eigendommen van Rivasono zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

 

Artikel 8  Garanties, onderzoek en reclames 

a) De door Rivasono te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering 
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde 
garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de 
Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die 
daaraan gesteld worden. Rivasono kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken 
of uit te voeren werkzaamheden. 

b) De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde 
anders voortvloeit of partijen expliciet anders zijn overeengekomen. Indien de door Rivasono verstrekte garantie een zaak betreft die 
door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij 
anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, 
verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.  

c) Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of 
oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of 
door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Rivasono, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben 
aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te 
worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak 
op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Rivasono geen invloed op kan 
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uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) 
et cetera. 

d) De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking 
worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of 
kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen 
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen vier weken na ontdekking schriftelijk aan Rivasono te 
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Rivasono in staat is 
adequaat te reageren. De Wederpartij dient Rivasono in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

e) Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot 
afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.  

f) Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of 
schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 

g) Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Rivasono de gebrekkige zaak binnen 
redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter 
zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Rivasono, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende 
vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan 
Rivasono te retourneren en de eigendom daarover aan Rivasono te verschaffen, tenzij Rivasono anders aangeeft.  

h) Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de 
onderzoekskosten, aan de zijde van Rivasono daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij. 

i) De werking van de door Rivasono geleverde akoestische hulpmiddelen is in iedere ruimte anders. Alle door Rivasono gepubliceerde 
specificaties, documentatie en informatie over de werking van akoestiek en de akoestische materialen geldt als voorbeeld en in 
algemene zin. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk de werking, voor aanschaf, vooraf te beoordelen.  

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

a) Indien Rivasono aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  

b) Rivasono is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rivasono is uitgegaan van door of namens de 
Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

c) Rivasono is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  

d) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op 
schade in de zin van deze voorwaarden;  

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rivasono aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor 
zoveel deze aan Rivasono toegerekend kunnen worden;  

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben 
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

e) Rivasono is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en 
schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. 

f) Indien Rivasono aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rivasono beperkt tot maximaal de 
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

g) De aansprakelijkheid van Rivasono is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend 
geval. 

h) De door Rivasono, of in opdracht van Rivasono uitgevoerde metingen zijn een momentopname en bedoeld ter indicatie. De door 
Rivasono gepresenteerde meetresultaten, de analyse en het advies zijn indicatief bedoeld; er kunnen geen rechten aan worden 
ontleend. 
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Artikel 10 Verjaringstermijn 

a) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rivasono en 
de door Rivasono bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

b) Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden 
rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren 
door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Rivasono van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld. 

 

Artikel 11 Risico-overgang 

a) Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht 
van de Wederpartij worden gebracht. 

 

Artikel 12 Vrijwaring 

a) De Wederpartij vrijwaart Rivasono voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst 
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Rivasono toerekenbaar is. 

b) Indien Rivasono uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Rivasono zowel buiten als 
in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in 
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Rivasono, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te 
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Rivasono en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de 
Wederpartij. 

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom  

a) Rivasono heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden 
te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 

b) De ontwerpen, toegepaste methodes en alle door Rivasono geleverde  ontwerpen, producten en diensten rusten voor onbepaalde tijd 
bij Rivasono. De Wederpartij is nimmer gerechtigd de producten of diensten te ontmantelen, te kopiëren en het geheel of delen te 
gebruiken. Gebruiken of verhandelen op een wijze die het belang van Rivasono schade toebrengt is nimmer toegestaan. 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 

a) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rivasono partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een 
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij 
aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

b) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg 
te beslechten. 
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