
Algemene voorwaarden van Regio Control Veldt BV regionale object bewakings dienst 
 
Artikel 1.  Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle door Regio Control aanvaarde opdrachten. De voorwaarden, gehanteerd door opdrachtgevers (hierna 
Opdrachtgever) voor het verrichten van diensten door Regio Control zullen buiten toepassing blijven op de relatie tussen Regio Control en Opdrachtgever. 
 
Artikel 2.  Geen overeenkomst zal geacht kunnen worden tot stand te zijn gekomen tussen Regio Control en Opdrachtgever dan na schriftelijke 
opdrachtbevestiging van de zijde van Regio Control. De omvang van de werkzaamheden te verrichten door Regio Control binnen het kader van de opdracht 
zal zijn als aangegeven in de bovengenoemde opdrachtbevestiging. 
 
Artikel 3.1.  Regio Control is gehouden de opdracht als neergelegd in de opdrachtbevestiging naar beste weten en kunnen te verrichten met volledige in 
achtneming van de algemene eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties uit de wet op de weerkorpsen. 
 
Artikel 3.2.  Opdrachtgever is gehouden Regio Control in staat te stellen haar werkzaamheden in het kader van de opdracht behoorlijk te kunnen verrichten. 
Elke grove handeling of nalatigheid in strijd met deze verplichting doet voor Regio Control de gehoudenheid tot het verrichten van haar werkzaamheden 
vervallen, onverminderd de verplichting voor Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen tegenprestaties. 
 
Artikel 3.3.  Opdrachtgever is gehouden aan Regio Control tijdig mededeling te doen van een voorgenomen verhuizing. Na mededeling als voornoemd, zal 
Regio Control binnen 14 dagen doen weten of zij de werkzaamheden zal uitvoeren ten aanzien van het nieuwe adres van de Opdrachtgever. Ingeval Regio 
Control doet weten de beveiligingswerkzaamheden te zullen verrichten ten aanzien van het nieuwe adres, zullen de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt 
opnieuw worden vastgesteld in overleg tussen Opdrachtgever en Regio Control. Indien partijen niet tot overeenkomst kunnen komen, zal de bestaande 
overeenkomst met ingang van de datum van verhuizing voor de verdere duur ontbonden zijn, onverminderd het recht van Regio Control voor 
werkzaamheden tot die datum te vorderen, zonder dat partijen uit hoofde van deze ontbinding wederzijds recht op schadevergoeding kunnen doen gelden. 
Indien Regio Control doet weten geen beveiligingswerkzaamheden te zullen verrichten ten aanzien van het nieuwe adres, zal de bestaande overeenkomst met 
ingang van laatstgenoemde mededeling voor de verdere duur zijn ontbonden, zonder dat partijen uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kunnen 
doen gelden. 
 
Artikel 4.  Opdrachtgever vrijwaart Regio Control bij deze onvoorwaardelijk voor aanspraken van derden op Regio Control ter vergoeding van schade door 
deze derden geleden ten gevolge van gebleken onvolledige beveiliging werkzaamheden, handelingen of nalaten van Regio Control, personeel van Regio 
Control of personen door Regio Control aangesteld voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden ten aanzien van het object van Opdrachtgever. 
 
Artikel 5.  Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd, voor een duur, nader aan te geven in de opdrachtbevestiging. Behoudens het bepaalde in 
het hiernavolgende artikel, zullen partijen niet gerechtigd zijn de overeenkomst tussentijds op te zeggen. De overeenkomst zal na afloop van de periode, 
waarvoor zijn is ingegaan, geacht worden te zijn verlengd voor eenzelfde periode, indien de eerdere overeenkomst niet binnen drie maanden voor datum van 
afloop door de Opdrachtgever of Regio Control per aangetekende brief is opgezegd, tenzij uit de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk blijkt dat anderszins is 
overeengekomen. 
 
Artikel 6.  Ingeval van wanprestatie zullen beide partijen het recht hebben de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn 
van tenminste drie maanden of indien de verdere duur korter is dan drie maanden met inachtneming van deze verdere duur van de overeenkomst, 
onverminderd de verplichting voor Opdrachtgever tot betaling voor de periode dat de overeenkomst nog voortduurt na opzegging. 
 
Artikel 7.  Facturen voor beveiligingswerkzaamheden zullen worden gezonden voorafgaande aan de periode binnen welke beveiligingswerkzaamheden 
worden verricht. Ingeval deze periode langer is dan een kalendermaand zal telkens gefactureerd worden voor de daaropvolgende maand of het 
daaropvolgende kalenderkwartaal, -halfjaar of –jaar al naar gelang is aangegaan in de opdrachtbevestiging. 
Betaling voor verrichte beveiligingswerkzaamheden zal geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder dat Opdrachtgever enig recht op compensatie of 
korting heeft. Ingeval bovengenoemde betalingstermijn wordt overschreden zal Opdrachtgever zonder dat enige verdere ingebrekestelling door Regio 
Control noodzakelijk is, automatisch in gebreke zijn en zal Opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding van een vertragingsrente zijnde het getal van het 
promessedisconto gehanteerd door de Nederlandse Bank, vermeerdert met twee procent, per maand invorderbaar alsmede tot vergoeding van de 
buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van de verschuldigde hoofdsom. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever, zal 
Regio Control het recht hebben haar werkzaamheden op te schorten tot betaling is verkregen van alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen. 
 
Artikel 8.  Bij annulering van de beveiligingswerkzaamheden door de opdrachtgever aan Regio Control, bij zowel mondelinge als schriftelijke opdracht, zal 
20% annuleringskosten in rekening gebracht worden. Binnen 24 uur voor aanvang van de beveiligingswerkzaamheden bedragen de annuleringskosten 50%.  
 
Artikel 9.  Regio Control zal gerechtigd zijn tariefstijgingen door kostenverhoging, mede in verband met de in de CAO opgenomen prijsindexclausule op 
basis van het prijsindexpercentage vastgesteld door het Centraal Bureau voor de statistiek zo mogelijk per 1 januari van elk jaar door te berekenen, met 
inachtneming van de te dien zake door de overheid gestelde regels en nog te stellen regels. 
 
Artikel 10.  Stickers en eventuele andere aanduidingen van het feit dat een bepaald object van Opdrachtgever beveiligd wordt door Regio Control, zullen aan 
de Opdrachtgever uitsluitend voor eigen gebruik ter hand gesteld worden voor de duur van de overeenkomst met Regio Control. Na afloop van de 
overeenkomst zal Opdrachtgever de aangebrachte stickers en eventuele andere aanduidingen zo spoedig mogelijk moeten verwijderen en zal Opdrachtgever 
aan hem ter hand gestelde doch niet aangebrachte stickers en eventuele andere aanduidingen op eerste verzoek van Regio Control aan Regio Control 
retourneren. 
 
Artikel 11.  Het is de opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en de verlenging daarvan, alsmede gedurende een jaar na afloop van de 
overeenkomst of laatste verlening daarvan, verboden om personen die in dienstbetrekking waren of zijn van Regio Control of door Regio Control waren of 
zijn aangesteld voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever in eigen dienst te nemen, of aan te zoeken 
beveiligingswerkzaamheden te verrichten. In geval van overtreding van bovenvermeld verbod zal Opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of rechterlijke 
tussenkomst vereist is, aan Regio Control verbeuren opeisbare boete van  € 5.000,- per overtreding, vermeerderd met  € 500,- voor iedere dag dat zodanige 
overtreding voortduurt. 
 
Artikel 12.  Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Regio Control zullen worden geregeld door Nederlands Recht. Alle geschillen voortspruitend uit of 
opkomend in verband met overeenkomsten tussen Regio Control en Opdrachtgever zullen met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie ter 
beslechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 
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