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GHC International aanvaardt louter en alleen opdrachten op 
basis van de RVOI 1998 voorwaarden. Deze voorwaarden zijn 
algemeen bekend en aanvaard in de aannemersbranche. 
 
Onderstaande referentiegegevens zijn voor u van belang. 
 
 
 

 
De RVOI-1998 regeling omschrijft de rechtsverhouding die ontstaat indien een opdrachtgever aan een 
adviserend ingenieursbureau een opdracht geeft tot het verrichten van – in deze regeling bedoelde – 
werkzaamheden, indien en voor zover is overeengekomen de RVOI toe te passen. 
 
Een oorspronkelijke versie van deze regeling is verkrijgbaar bij: 
 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
Prinsessegracht 23 
Postbus 30424 
2500 GK Den Haag 
 
Telefoon:  070-391 9900 
Telefax:  070-391 9830 
 
De kwalificaties op deze standaard voorwaarden die van toepassing zijn voor de opdrachten die GHC 
International aanvaardt, wordt u in dit overzicht aangeboden in het kader van geanticipeerd of gerealiseerd 
zakelijk verband, door: 
 
GHC International 
Leiderdorp 
 
Telefoon: 071-541 6363 
Telefax:  071-542 4779 
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Aanvulling van toepassing op opdrachten aan GHC International  
 
Op alle opdrachten, waarbij GHC International gelijk is aan adviesbureau (conform artikel 1), 
gelden de volgende aanvullingen en wijzigingen op de RVOI-1998: 
 
Art.5 lid 7: Ramingen worden slechts dan door GHC International verstrekt indien 
  opdrachtgever voldoende de aard en omvang van het project c.q object 
  heeft kenbaar gemaakt aan GHC International. In alle andere gevallen, is 
  artikel 19, en aanverwante artikelen, onverminderd van kracht. 
 
Art.9 lid 4: Alle werkzaamheden met betrekking tot inkoopondersteuning, inkoop  
  management, contractmanagement, inkoop en contractbemiddeling,  
  claimmanagement, en alle daaraan gerelateerde en door GHC International 
  geleverde diensten c.q. adviezen worden geacht te zijn begrepen onder het in 
  Bijlage H bedoelde. 
 
Art. 10: Alle in dit artikel bedoelde kosten, verrekeneenheden, tarieven, etc., zijn 

bepaald in de opdrachtbrief. Het door het ONRI vastgestelde tarief is niet van  
toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de 
opdrachtbrief. 
 

Art. 10 lid 11: De tekst van dit artikel vervalt en wordt vervangen door: “Tenzij uitdrukkelijk 
in de opdrachtbrief anders overeengekomen, heeft GHC International het recht 
jaarlijks (eens in 365 opvolgende kalenderdagen) haar tarief aan te passen met 
een percentage tenminste gelijk aan de van overheidswege vastgestelde 
geldontwaarding. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met een dergelijke 
indexatie dan heeft GHC International het recht de opdracht onmiddellijk te 
beëindigen volgens hetgeen bepaald in artikel 12, leden 1 tot en met 3.” 

 
Art. 10 lid 15: Het in dit lid aangeduide percentage “3” dient te worden vervangen door “7”. 
 
Art.15 lid 4: Het in dit lid aangeduide aantal “2” (jaar) vervangen door “1” (jaar). 
 
Art.16 lid 3: Alle in dit lid benoemde maximum bedragen dienen te worden gewijzigd 

in een maximum bedrag van € 50,000.= per opdracht en/of per jaar [de meest 
beperkende geldt], tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de 
opdrachtbrief. 


