Algemene voonvaarden
Àrtikel l. Gtldigheid vsn
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deza

Deze voorwaaÍdeí zrjn vaÍr toepassing op alle
offeÍtes en op alle oveÍeenkomsten aangegaan

l.

dooÍ:

d€ op dat moment kostenbepalende factoÍen.
2. Tussentijdse wízigingen in de fi.teri.alpÍljzen
die ontstaa, meer dan die maanden na aangaan
van de oveÍeerkomst kunnen door opdrachtnemel
word€n dooóerekend aan de opdrachtgever.
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higma Íe noemen opalrachtÍemer.
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3.

4.

Ond€r vooÍwaaÍden wordt veÍstaaí deze algemen€ voonvaaÍden van opdmchtnemer.
Onder oveÍeenkomst woÍdt verstaan dc overe€nkoÍnst tussen opdÍachtgevgr en opalÍachtíemer.
Onder opdracht woÍdl tevens verslaan de zunneming van een weÍk,
Afi,vijkingen van deze voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze schriftelijk zijn overe€ngekomen. Opdmchtnemer zal g€Én heroep doeÍt op
deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden eeÍ inbreuk maken
of albÍeuk doeí aan de wettelÍke Íechtcn van de
consument.

Artikel

2.

Artikel 3. Àlgemene vooÍwrirdeí van cortrtctpaÍtiieo

c

ofderden

Opdrachmemer aatNaardt alle€n de toepasselijkheid vaÍr algemene voorsr'aarden van opdrashtgever als deze uitdrukkeliik en sckifleliik worden
oveaeengekomen.

2. Eventu€le toepasseliikheid

Artikel 7. Meer- en minderwerk
L Het werk omvat alleen de op de offeÍte gespecifi.
ceerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk
komen geheel ten laste van de opdÍachtgever.

2. Meerwerk omvat enerzijds extÍa weÍk dooÍdal
opdÍachtgeveÍ aanvullende wensen heefr op het
eeÍder geoÍïreeÍde te realiseren werk. Anderzijds
ontstaal me€n4eík dooÍdat tijdens de uihoering

duidclijk wordt dat er meer onvooÍziene werkzaamheden veÍdcht moeten 'norden dan eÍ gespeci{iceerd is om het gsoffÍeerde eindresultaat te
behalen.
3. MeerweÍk wordt afgerekend op basis vaÍr gewerkte ureí en gebruikte materialen.

de

2.

3,

van de

vooNvaard€n

r oorwaardm van opdÍachtgever vinden alleen toepassing op d€ daaÍvoor bestemde

opdracht.

4.

De gevÍeesde tekoÍtkoming dient emstig genoeg
te zíin om de oDschoÍting te rechtvaardigen.

AÍikel

Veryllcbtingen van opdrachtnemer

1.

^Ídkel
OpdÍachtnemer veÍplicht zich h€t

opgedmgen weÍk
naar de bepalingen van de wet en de oveÍeenkomst

AÍtikel5. Verylichlingen v8n de opd .hEevcr
l. De opdrachtgeveÍ zorgl crvoor dat opdÍachmeme.

ander op aanwijzing van opdrachtnemeÍl

b. het teÍrcin en/of de ruimte waar het weÍk moet
worden uitgevo€Íd;
c. voldoend€ gelggenheid vooÍ aanvoer, opslag
eÍr

w€Íktuigen.
d. ElckÍiciteit en water.
2. OpdÍachtBever is ni€t gercchrigd lot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij ardeÍs
oveÍeenggkomen bij het aangarn van de overeenkomst.
3. Als niet aan de in lid I genoemde zlken is voldaan , dan is opdrachtgever aansprakelïk voor alge-

schiedt. Dit geldt ook indi€n dooÍ opd.achtgever
aan te leveren materialen of uit te voeren delen
van het weÍk niet tiidig, onvolledig ofgebÍekkig
zijí geleve.d respectievelijk zijn uitgevoeÍd- OpdraohmeneÍ is in geen geval in verzuim dooÍdat
hij om die reden de geplande werkzaamheden
niet kan verÍichten. Tevens is hij gerechligd veÍtragingskosten bij opdÍachtgever in rekening te
bÍ€ngen.

te

Als het overeeng€komen werk is voltooid, deelt
opdraahtnemer aan opdrachtgever mee dat het

dÍacheev€r het werk niet binnen 8 dageÍ, d6n
woÍdt hii geacht het werk stilz-wijgend ie hebben

LopdrachtgeveÍ

10. Herstel

gebrekeÍ

L

Geconstatc€rde g€bÍekeo dienen bimen 3 dagen
na de hiervooÍ omschrcven keuring schriftelijk en
gespeciÍiceerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2.cebÍeken die bij de hiervoor omschreven keuÍing
niet waameembaaÍ warcn mocten dooÍ de opdÍachtgaver binnen 8 dagen aa het waamemen vao deze
gebreken aan opdmchtllemer schriftelljk worden
Bemeld.

3.OpdrÀchhemer beoordeell de gebrcken en gaat na

of hij hiervoor aanspralelijk is. Opdmchhemer

i5

ond€Í meeÍ niet v€rantwooÍdelijk voor geb.eken die
het gevolg zijn vaa het niet, niet tijdig ofniet volledig aafl opdrachlnemer verstÍekken van informatie,
welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
4.Opdmchtnemer heefr het recht zelf heÍstel uit te
voereo vooÍ gebÍeken waarvooÍ hij aanspÍakelijk is.
s.Voldoet opdrachtgeveÍ niet aan de in lid t en 2
omschreven wijze waarop de g€breken gemeld moeten woÍden. daí vervall zijn rechl rol lordeÍin8 van
herstel door opdmchmemeÍ. Evenm.in kan hij de
kosten van herstel door derden op opdrachtnemer
verhalen.

is aanspíakelík vooÍ

schade die

$ordt verooÍzaak door materialen, hulpmiddelen of
de bowerkle ondeBrond die door ofnamens hem ter
beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
2.Indien de opdÍachtgever wenst dat bepaalde materialen olondordelen geleverd worden door met name
genoemde fabrikanten of l€verancieas zal opdrachF
nemeÍ niet gehouden zín tot een verdeÍgaarde veÍantuoordelijklrcid ol langeÍe gaÍantietermijn dan de
fabrikant of de leveranoi€Í van deze onderdolen of
materialen beÍeid is j€gens opdrachmemeÍ te aanvaajd€n,

Artikel

Àrísprrkelijkheid
is niet verplicht g€,eden bedÍljfsen/of gevolgsohade van een opdÍachtgever, niet
12.

Opdrachhemer

zrjnde consumen! te veÍgoeden voor €en hogeÍ€
som dan het bedrag waaÍvoor zijn beroepsaanspra-

keltkieidsveÍz€kering in het dcsbetÍeÍïende geval
dekkinS biedt.
13. B€tdiÍg
l. Belaling dient te geschieden binnen

AÉik€l

14 dagen na
verzending vàn de nota.
2. Opdrachmemer is gerechtigd indien de betaling
van de factuur niet brnnen de geíelde lermUn rs

ontvangen, aan de opdrachtgev€r de wetlelijke
Ísnt€ te berekenen, gerekend vanaf de dag van
v€rzending van de factuuÍ.
3. Na deugdelijk in gebreko stelling is opdmchtÍre.
mer geÍechtigd slle kosten, buiten dc hoofdsom
en rente om, zowel gercchlelijke ais buitengeÍcchtelijke, door de ni€t betaling veroorzaakt, te voÍderen, waaÍondq begrepen de kosten van advocaal, procurcut, zaakwaaÍíemer, gerechtsdeurwaarder cn incassobureau.

4. De voÍdering rot bcraling is onmiddellijl opersbaar wameer opdmchtgever in verzuim is, of één

poíijen de overeenkomst h€€i ontbonden.

van de

14.

Oítbirdiíg

BlÍft

één van de partijen h gebÍeke nadat deze padij
iÍ g€bÍeke is gesteld door de wcdelpaÍij, dan i5 deze
laatste gerechtigd de overeenkomsl te ontbinden. Het
Íecht rot ontbirding bestaat in ieder geval indi€n de

wedeÍpaÍijl

-

aanvaard,

Artik€l

11. AansDrrk€lijkh.id ondergrond en madetl vf,n opdmehqcver

AÍikel

werk

I

tijd kan beschikken oveÍl
a. de voor de opzet vaí het werk benodigde gegevens en gocdkeu ngen (zoals veBunningeoonlheÍfingen en beschikkingen enz.), een en

9. Opleveritrg

weÍk klaar is om te woÍden opgeleverd.
2. Opdrachtgever dient het werk binnen 8 dagen na
de in lid g€noemde m€dedeling te keuÍen. Na
aanvaarding is het weÍk opgeleveÍd. Keurt oÈ

op

le gevolgen wannee. dit niet of niet tiidig

opschort dan wel geheel iDtrekt op grond van een
niet aan de opdÍachh€meÍ toe te Í€kenen ooÍzaak, dan is opdrachtÍlomeÍ geÍechtigd tot veigocding van zijn schade.
D€ te vergoeden schade omvat de vooÍ het gehele weÍk overeengekomon pÍijs minus d€ besparingen die voor opdmchtnemer uit de opzegging
voortvloeien.
Een paÍtij die verplicht is het eerste t€ presteren,
is bevoegd de nakomi[g van haar pÍeslatie op te
schoíen als g€grcnde vÍoes bestaal dat de wezal nakomen.

3. Algemenc

eÍlof a&oeÍ van bouvstoffen, materialen

intrekkeÍ

deÍpaÍtij haaÍ veÍplichtingen niet, of niet tijdig

van op-

dtashtnemeÍ onv€Ílet.

4,

en

1. lndien de opdraohtgever de uiaoering tijdelijk

algemene
voorwaaÍden van opdiachtgever laten echter de

to€passelijklEid van

De dooÍ de opdÍachtiemer in offeÍtes genoemde
prijzen zijn exclusiel BTw eí zijn gebaseeÍd op

Artikcl 8. Opschorting

Offcrtc

Offertes g€lden uitsluitend voor de termljn die daaÍin is vermeld. Is geen teÍmijn veÍmeld dan geldt een
termiin van veertien dagen.

l.

Artikel

Artikel 6, PÍijatr

voorwisrden

-

in staat van faillissement gemakt
suÍséance van betaling of schuldsaneÍing aanvÍaagt

zijn

ondercuratelestetling

wordt

aangevraagd,

warmeer Gnig treslag op zaken enlol vorderingeÍ
van opdrachtgever wordt gelegd
bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding
van h6t beddfvan ds opdÍachtgever-

Artikel

15. Eigendomsv@rb.houd

Opdrachtremer b€houdt zich de eigendom var geleve.de zakèn voor totdat opdrachtgever volledig aan
zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

