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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE 
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN DOOR MAPXACT

1. DEFINITIES
MapXact
MAPXACT B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen; 
Opdrachtgever
 De partij met wie MapXact contracteert teneinde 
werkzaamheden uit te voeren; 
Werkzaamheden
 Alle werkzaamheden die MapXact verricht in het kader 
van het door haar uit te voeren werk;
Locatie
 De plaats waar de Werkzaamheden moeten worden 
verricht;
Overeenkomst
 De tussen MapXact en de Opdrachtgever gesloten 
overeenkomst met alle daarbij behorende documenten en 
bijlagen;
Algemene Voorwaarden
 Deze Algemene Voorwaarden op de uitvoering van 
Werkzaamheden door MapXact;
Materiaal
Heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 3; 
Partijen
MapXact en de Opdrachtgever.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1.  Op alle aanbiedingen van MapXact tot uitvoering 

van Werkzaamheden door MapXact en op alle 
Overeenkomsten met MapXact ter zake, zijn deze 
Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2.  Algemene en bijzondere voorwaarden van de 
Opdrachtgever zijn op de met MapXact gesloten 
Overeenkomst niet van toepassing en worden door 
MapXact hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.  Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen geldt de volgende 
rangorde, waarbij een eerder genoemd document 
prevaleert boven een later genoemd document:
1. De Overeenkomst cq de offerte;
2. Deze Algemene Voorwaarden.

2.4.  Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende 
bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een 
beroep worden gedaan indien en voor zoverre deze door 
MapXact schriftelijk zijn aanvaard.

2.5.  Indien de Opdrachtgever en MapXact een Overeenkomst 
hebben gesloten waarop deze Algemene Voorwaarden 
van toepassing zijn, stemt de Opdrachtgever in met de 
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op 
eventuele volgende Overeenkomsten tussen MapXact en 
de Opdrachtgever.

2.6.  Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, 
om welke reden dan ook, ongeldig mocht zijn, blijven 
de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht 
en zullen Partijen in onderling overleg voorzien in een 
regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met 
zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

3.  BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN GEBRUIK
MATERIAAL

3.1  De radarbeelden, de 3D scandata, panoramafoto’s 
en andere gegevens die in de uitvoering van deze 
opdracht worden verzameld en via de webpublisher 
aan Opdrachtgever worden verstrekt (hierna, zowel 
in zijn totaliteit als gedeeltelijk, aangeduid als het 

“Beeldmateriaal”) worden beschermd door rechten 
van intellectuele eigendom en vergelijkbare rechten - 
waaronder Databankrechten.

3.2   De beelden worden verzameld in opdracht van 
Opdrachtgever, die daarom de “verantwoordelijke” is 
in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp). Indien Opdrachtgever MapXact verzoekt 
kan zij zorgen voor het “blurren” van gezichten en/
of nummerborden. Indien er nadere maatregelen 
nodig zijn om te waarborgen dat de verzameling van 
data in overeenstemming met de Wbp geschiedt, zal 
Opdrachtgever deze eveneens schriftelijk aan MapXact 
doorgeven. In deze gevallen zal MapXact binnen 
redelijke termijn een voorstel doen om de opdracht 
dienovereenkomstig aan te passen.

3.3   MapXact is verantwoordelijk voor de opslag 
van het Beeldmateriaal en zorgt dat verdere 
verwerkingshandelingen zullen plaatsvinden in 
overeenstemming met de Wbp. MapXact spant 
zich in dat kader onder meer in om de hoeveelheid 
persoonsgegevens tot een minimum te beperken en de 
database te voorzien van een state of the art beveiliging.

3.4  Opdrachtgever heeft het recht om het Beeldmateriaal 
voor de eigen, operationele, bedrijfsdoeleinden 
van Opdrachtgever te gebruiken. Opdrachtgever is 
gerechtigd om in dat kader kopieën te maken van het 
Beeldmateriaal, deze in eigen systemen op te slaan en 
te delen met medewerkers., voor zover dat redelijkerwijs 
nodig is voor de bedrijfsdoeleinden van Opdrachtgever. 
Het openbaar maken van  het Beeldmateriaal buiten 
deze groep van betrokkenen en / of voor andere 
gebruiksdoeleinden is uitsluitend toegestaan na vooraf 
verkregen toestemming van MapXact.

3.5  Het is nimmer toegestaan om aanduidingen van 
herkomst, makerschap en rechten (zoals bijvoorbeeld © 
MapXact, 1-4-2015) te verwijderen. 

3.5.1   Het gebruiksrecht op het Beeldmateriaal is kosteloos, 
niet-overdraagbaar, niet-exclusief en omvat uitdrukkelijk 
niet het recht om (sub)licenties te verlenen voor het 
gebruik van het Beeldmateriaal.

3.5.2  Indien Opdrachtgever het Beeldmateriaal in gebruik 
wil geven aan deelnemingen, dan geeft MapXact 
daar in beginsel toestemming voor zonder nadere 
vergoedingen te bedingen, tenzij de bedrijfsactiviteiten 
van die deelneming wezenlijk anders zijn dan die van 
Opdrachtgever.

3.5.3  Opdrachtgever stemt ermee in dat MapXact het 
Beeldmateriaal in haar database opslaat en voor eigen 
bedrijfsdoeleinden verder kan bewerken en exploiteren. 
Opdrachtgever zal zich daar noch tijdens, noch na 
afloop van deze opdracht tegen verzetten. De door 
Opdrachtgever ingebrachte informatie zal vertrouwelijk 
worden behandeld.

3.5.4  Opdrachtgever is er tevens mee bekend dat het 
gebruik van het Beeldmateriaal en de webpublisher is 
gebonden aan specifieke voorwaarden. De betreffende 
gebruiksvoorwaarden gelden in aanvulling op deze 
overeenkomst. Voorts dienen de gebruikers van de 
webpublisher akkoord te gaan met de dan geldende 
eindgebruikersovereenkomst. In de in deze bepaling 
genoemde voorwaarden wordt geen aanvullende 
vergoeding bedongen voor het in deze overeenkomst 
toegezegde gebruik gaan met de dan geldende 
eindgebruikersovereenkomst. In de in deze bepaling 
genoemde voorwaarden wordt geen aanvullende 
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vergoeding bedongen voor het in deze overeenkomst 
toegezegde gebruik. 

4.  ZORGPLICHT MATERIAAL EN AANSPRAKELIJKHEID 
4.1  Opdrachtgever staat ervoor in dat zij het Beeldmateriaal 

uitsluitend zal gebruiken voor toepassingen die wettelijk 
zijn toegestaan en geen schending van rechten van 
derden opleveren.

4.2  MapXact spant zich in om Beeldmateriaal met een zo 
groot mogelijke nauwkeurigheid te produceren. De 
nauwkeurigheid van de data is echter afhankelijk van 
diverse omstandigheden, die niet alle in de invloedssfeer 
van MapXact liggen. Opdrachtgever begrijpt en erkent 
dat het Beeldmateriaal slechts een weergave van de 
situatie is, die niet altijd in alle opzichten getrouw en 
accuraat is. 

4.3  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de 
interpretatie van het Beelmateriaal. MapXact adviseert 
om een of meerdere gegevensbronnen te gebruiken 
naast het Beeldmateriaal wanneer het Beeldmateriaal 
wordt gebruikt voor bouw-, graaf of ontwerpactiviteiten, 
zoals bijvoorbeeld proefboringen, proefsleuven en 
het raadplegen van registers bij de voorbereiding van 
graafwerkzaamheden.

4.4  Indien in rechte vast komt te staan dat MapXact 
aansprakelijk is voor schade in verband met de uitvoering 
van deze overeenkomst zal de vergoedingsplicht beperkt 
zijn tot drie maal de waarde van de opdracht, in de 
uitvoering waarvan het schadeveroorzakende feit zich 
voordeed, met een maximum van € 25.000,-. In geen 
geval kan MapXact aansprakelijk worden gehouden voor 
gederfde omzet, geleden verliezen, verminking of verlies 
van gegevens en andere gevolgschade. 

5 OVERIG
5.1  Indien er op verzoek van Opdrachtgever aanpassingen 

worden gedaan op de projectscope en/of anderszins in de 
opdracht dan kan dit van invloed zijn op de doorlooptijd 
en de genoemde investering.

5.2  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen welke ook -daaronder 
begrepen die welke slechts door één der partijen als 
zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van 
deze offerte of van overeenkomsten die daarvan een 
uitvloeisel  zijn, tussen MapXact en Opdrachtgever 
mochten ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke 
rechter te Rotterdam.

6 PRIJZEN
6.1  Tenzij uitdrukkelijk anders door MapXact is aangegeven 

of overeengekomen zijn de door MapXact opgegeven 
of met MapXact overeengekomen prijzen netto 
prijzen, derhalve exclusief BTW, overige belastingen, 
overdrachts- en registratiekosten, opslagen en/of overige 
kosten.

6.2  Indien MapXact Werkzaamheden op zich heeft 
genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is 
overeengekomen, is zij - onverminderd het bepaalde 
in deze Algemene Voorwaarden - gerechtigd om bij de 
Opdrachtgever daarvoor minimaal de gemaakte kosten/
prijzen  in rekening te brengen.

6.3  Wanneer MapXact bij de uitvoering van Werkzaamheden 
aanvullende kosten maakt voor bijvoorbeeld maar niet 
uitsluitend het werken in vervuilde of slecht begaanbare 
grond en/of werken met asbest en dergelijke, komen 

deze aanvullende kosten voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever.

7 VERREKENING
7.1  MapXact is bevoegd om op de bedragen die zij uit welke 

hoofde ook verschuldigd is aan de Opdrachtgever en/
of aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen 
in mindering te brengen de bedragen die MapXact 
uit welken hoofde ook, te vorderen heeft van de 
Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde 
vennoot- schappen. Deze bepaling laat onverlet enig 
beroep dat MapXact op verrekening kan doen.

7.2  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan wederzijdse 
vorderingen te verrekenen.

8 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
8.1  De Opdrachtgever dient MapXact in staat te stellen 

haar Werkzaamheden tijdig aan te vangen en zonder 
beperkingen aaneensluitend te verrichten, gedurende 
normale werktijden en bovendien, indien dit naar de 
mening van MapXact nodig en/of wenselijk is, ook buiten 
de normale werktijden.

8.2  De Opdrachtgever is verplicht aan MapXact te 
verschaffen alle aan hem bekende informatie welke 
relevant is of zou kunnen zijn voor de uitvoering door 
MapXact van haar verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst. De  Opdrachtgever garandeert dat al 
zulke informatie, inclusief ontwerpen, berekeningen 
en tekeningen, juist is.. MapXact is niet verplicht de 
door de Opdrachtgever verschafte informatie op 
juistheid te controleren. MapXact aanvaardt generlei 
aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever 
verstrekte informatie.

8.3  De Opdrachtgever is verplicht eventuele ten behoeve 
van de Werkzaamheden te verkrijgen vergunningen en/
of ontheffingen voor eigen rekening en risico te verkrijgen 
en tijdig aan MapXact te verstrekken. 

9 VRIJWARING DOOR DE OPDRACHTGEVER 
9.1  De Opdrachtgever zal MapXact, haar werknemers 

en door haar ingeschakelde derden vrijwaren en 
schadeloos stellen ten aanzien van iedere aanspraak 
van derden, waaronder begrepen Opdrachtgever, 
voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering 
van de Werkzaamheden door MapXact en de daaruit 
voortvloeiende Informatie

10 BETALING EN ZEKERHEID
10.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient 

betaling te geschieden binnen 30 kalenderdagen na 
factuurdatum. MapXact heeft echter te allen tijde het 
recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen 
en/of voor betaling zekerheid te verkrijgen.

10.2  Indien Opdrachtgever een verschuldigde betaling niet 
of niet binnen de gestelde termijn voldoet, kan MapXact 
de op haar rustende verplichtingen uit de Overeenkomst 
alsmede alle eventuele overige verplichtingen op basis 
van andere tussen Partijen gesloten overeenkomsten 
opschorten, danwel de Overeenkomst en de eventuele 
overige overeenkomsten beëindigen zonder dat MapXact 
voor de nadelige gevolgen daarvan door Opdrachtgever 
en/of derden aansprakelijk kan worden gesteld.
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