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Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van de door Saver
bijgevoegde Algemene Voorwaarden / Aanvullende voorwaarden en verklaart de Opdrachtgever hiermee in te stemmen.
Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn om deze overeenkomst aan te gaan voor bovengenoemde rechtspersoon.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op de wijze of het tijdstip als overeengekomen. Saver voert de werkzaamheden uit
door of onder direct toezicht van daartoe bevoegde deskundige personen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het
aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.
De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle aanwijzingen van of namens Saver, die verband houden met de
werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.
De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Saver direct kan beginnen met de werkzaamheden. Daartoe dient onder
andere vrije toegang te worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc.
Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen
vergoeding te voldoen.
Opdrachtgever is zich ervan bewust dat opdrachtnemer ter uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakt van schadelijke
stoffen, zodat schade kan ontstaan aan zaken die zich in het te behandelen object bevinden. Opdrachtgever is gehouden alle
maatregelen te treffen die redelijkerwijs mogelijk zijn ter voorkoming van schade aan genoemde zaken. Deze maatregelen
dienen te zijn getroffen vóór het overeengekomen tijdstip voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden.
Saver is gehouden om de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten. Zijn verplichtingen gelden als
inspanningsverplichtingen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden
niet altijd leidt tot het beoogde resultaat.
Saver is slechts aansprakelijk voor de directe schade die Opdrachtgever lijdt en slechts indien de schade het gevolg is van
een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Saver, die hem is toe te rekenen wegens bewezen grove schuld
of opzet.
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