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Artikel 1 - DeÍinitiesen werkingsfeeÍ
In deze algemenevoorwaardenwordtverstaanonder:
1.
aan wie
een natuurlijkepersoonof een rechtspersoon
a. Opdrachtnemer:
zijn oPgedragen;
de werkzaamheden
die in
b. Opdrachlgever:een natuuÍlijkepersoonof een rechtspersoon.
het kadervan de uitoeïeningvan beroepoÍ bedrijfaan opdrachtnemer
opdrachtheeftgegeventot het verrichtenvan weÍkzaamheden;
gemaakte
en opdrachlnemer
alletussenopdrachtgever
c. Overeenkomst:
aÍspraken met beirekkingtot uitvoeringvan werkzaamhedendoor
2.

oPdrachtnemer.
Deze algemene voorwaardenzijn, in aanvulling of aÍwijking van hel
BurgerlijkWetboek, van toepassing op alle lussen opdrachtnemeren
opdrachtgevergesloten overeenkomsten.Partijen zijn overeengekomen
worden
dat deze voorwaardenals vast onderdeelvan de overeenkomsten
aangemerkt.

Artikel 2 - Aanbiedingenen totstandkoming van de overeenkomst
Alle aanhiedingenvan opdrachtnemerzijn vriiblijvenden kunnen derhalve
1.
na aanvaardingslechts door opdrachtnemerworden herroepenindien dil
onverwijldgeschiedt.
eersl nadatdeze
2.
Mondelingeafsprakenen bedingenbindenopdrachtnemer
schrittelijkdoor opdrachinemerzrjnbevestigd.
van elk der
Hêt bepaaldein lid 2 van dit artike!laat onverletde mogelijkheid
3.
van de overeenkomstdooÍ andere middelente
partijende totstandkoming
bewijzen.
4.
Indien geen van beide partijen de overeenkomstschriÍtelijkbevestigten
opdÍachtnemermet instemmingvan opdrachtgevereen aanvangmet het
geacht
uitvoerenvan de overeenkomstheeft gemaakt,wordl opdrachtgever
de overeenkomslconïormde oÍfertete hebbenverstrekl
Artikel 3 - Priizenen priiswiizigingen
De door opdÍachtnemeropgegeven prilzen ziin exclusieÍ BTW tenzij
1.
andersveÍmeld.
uitdrukkelijk
2.
Bij de píijzen bedoeldin lid 1 van dit artikelzijn, tenzij explicietbenoemd,
niet inbegrepen:materieelkostenreis- en paÍkeerkoslenen kosten voor
3.

4.

5.

6.

7,
8.

9.

vergunnlngaanvragen.
De priis wordt zoveelmogelijkvaslgesteldop basis van een van ïe voren
uurtarieÍoÍ op grondvan een van te vorenovereengekomen
overeengekomen
vast bedrag.
niet is bepaaldof slechts
Indiende prijs bij het sluitenvan de overeenkomst
een richtprijsis bepaald,is opdrachtgevereen reCelijkeprijs verschuldigd'
Bij de bepaling van de prijs wordt íekening gehouden met de door
opdrachtneme|tentijde van hel sluitenvan de overeenkomstgewoonlijk
bedongenpÍijzenen met de door hem ter zake van de vermoedeliikeprijs
gewekteverwachtingen.
Indien een richtprijswas bepaald, zal deze richtprilsmet niet meer dan
15% mogen worden overschreden,tenzii opdrachtnemeropdrachtgever
van een verdereoveÍschrijding
zo tiJdigmogelijkvoor de waarschijnlijkheid
om hem de gelegenheidle geven hel werk alsnogte
heeft gewaarschuwd,
zal binnende grenzenvan
Opdrachtnemer
beperkenoÍ te vereenvoudigen.
moetenrneewerken
het redelijkeaan zulkebeperkingoÍ vereenvoudiging
loepassingop aannemingenvan werk waarbii
Lid 5 is van overeenkomstige
geschattetijdsduuÍ
de prijsaÍhankelijkis gesteldvan de bij de overeenkomst
voor de uitvoeringvan het werk.
is niet
Hetgeenin dit artikelis bepaaldaangaandepriizenen prijswijzigingen,
van toepassingop meerwerken stelposlen.
omstandigheden
kostenverhogende
Indiennahetsluitenvandeovereenkomst
ontstaanof aan het licht komen zonderdat zulks aan opdrachtnemerkan
prijsgeheeloÍ
de overeengekomen
wordenloegerekend,zal opclrachtnemer
kunnenaanpassenmitsopdrachtnemer
gedeeltelijk
aan de kostenverhoging
bii hel bepalenvan de prijsgeen rekeningheeÍtbehoevente houdenmel de
kansop zulkeomstandighedên.
mag de prijseveneensaanpassenlndiende kostenverhoging
Opdrachtnemer
verschafteonjuistegegevenswelke
het gevolgis van de door opdrachtgever
vooÍ de prijsbepalingvan belang,tenzii opdrachtnemerde onjuistheidder
gegevensvoor het vastslellenvan de prijshad behorente ontdekken'

Artikel 4 - Uitvoeringvan de overeenkomst
'1.
Opdrachtgeverzorgt ervoor dat opdrachtnemertijdig kan beschikkenover
het volledigebeslek, over de voor het werk benodigdegoedkeuringen(zoals
en de overigevoor het werk benodigdegegevens
en onthetfingen)
vergunningen

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
1C.

11.

12.
13.

14.

15.

Opdrachtgeverdient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren
werkzaamhedendie niet tot hêt werk van opdrachtnemerbehoíenzodanig
en zo tijdig woÍden verrichtdat de uitvoeringvan het werk daarvangeen
vertragingondervindt.
ten behoeve van
Opdrachtgeververschaft aansluitingsmogelijkheden
(gas, water, elektriciteit).
de voor het werk benodigdenutsvoorzieningen
De kosten hiervanen van het benodigdeverbruikzijn voor rekeningvan
opdrachtgever.
Opdrachtgever nodigl opdrachtnemer uit aanwezig le zijn bij alle
die diÍect oÍ zijdelingsbetÍekking hebben op diens
bouwvergaderingen
werkzaamheden.
Opdrachtgever stell hel benodigde materieel beschikbaar' Deze
gestelde
moeten voldoen aan de wettelijkeen door de Arbeidsinspectie
veiligheidsvoorschriften.
dusdanigwordênaangelegd
zorgteívoordai aanvoerwegen
Opdrachtgever
en onderhoudendai materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen
werkaÍstandvan hel werk gebrachtkunnenworden.
Het personeelvan opdrachtnemerheeft vrije toegang tot de aanwezige
op het werk.
toilettenen schaftlokalen
zorgl ervoordal de opzeten uiwoeringvan het werk zodanig
Opdrachlgever
is dat daardoorde schadeaan personen,goederenen milieuzoveelmogeliik
wordtbeperkt.
stelt de voorzieningenbeschikbaarvoor het inzamelenvan
Opdrachtgever
chemischbouwatval.
Opdrachtgeverzorgt voor orde en veilighêidop het werk Hij zorgt tevens
voor de goede staat van de te verwerkenmaterialenen hel materieeldai
door hem ter beschikkingwordtgesleld.
In geval opdrachtgevermet het in de voorgaandeleden van dit artikel
omschrevenein gebreke is, heeÍt opdrachtnemerhet recht de uitvoering
op te schortenen de uit de vertÍagingvoorivloeiende
van de overeenkomst
in rekeningte brengen
kostenaan opdrachtgever
lndiende uitvoeringvan de overeenkomsidit vereist.heeft opdrachhemer
le latenverrichtendoor derden
het rechlwerkzaamheden
Opdrachtnemeris bii het aangaan oÍ het uitvoeíenvan de overeenkomsl
te waarschuwenvoor onjuisthedenin opdrachtvoor
verplichtopdrachtgever
behoordete kennen.HetzelÍdegeldt in
zoverhij deze kendeoÍ redelijkerwijs
vanzakenafkomstigvanopdrachtgever,
gevalvan gebrekenoÍ ongeschiktheid
daaronderbegÍepende ondeÍgrondwaarop opdrachtgevereen werk laat
uitvoeren,alsmede fouten en gebrekenin door opdrachtgeververstrekte
bestekkenoÍ uitvoeringsvoorschriften.
plannen,tekeningen.berekeningen.
van de overeenkomstis geen fatale
uilvoeringstermijn
De overeengekomen
dient opdrachtgever
termijn. Bij overschrijdingvan de uitvoeringstermijn
de gelegenheidte biedenom alsnogbinnenredelijketermijn
opdrachtnemer
na te komen.
lijdensde uitvoeringvoorzietdat de uitvoeringstermijn
Indienopdrachtnemer
zal worden overschreden,doet hij hiervanmêdedelingaan opdrachtgever
aanleidingondervermêldingvan de vermoedelijke

Artikel 5 - Meerwerk
gewenstêtoevoegingenof veranderingenin
1.
Ingevalvan door opdrachtgever
werk kan opdrachtnemerslechtsdan een verhoging
het oveÍeengekomen
tijdigheeftgewezenop de
van de prijsvorderen,wanneerhij opdrachtgever
prijsverhoging,
tênziJopdráchtgever
noodzaakvan een daaruitvooítvloeiende
dle noodzaakuit zichzelÍhad moetenbegrijpen.
wordenafgeweken,
2.
Vandezebepalingkan nietten nadelevan opdrachtgever
als bedoeldin artikel214 van Boek 6
behoudensbii een standaardregeling
van het BurgerlijkWetboek.
Artikel 6 - Voortijdige beëindiging
1.
De overeenkomstkan wegens veMiitbaar tekortschielenin de nakoming
van de overeenkomstvan opdrachtnemer,tussentiids uitsluitend per
aangetekendschrijvenen wel met vermeldingvan de redenvan beèindiging,
u,^rdên

2.

^n^ê7an.l

Bii tussentijdsebeëindigingvan de oveÍeenkomstdoor opdrachtgever
zonder dat sprake is van verwijtbaartekortsch;etenin de nakomingvan
beéindigingdoor
de overeenkomstdoor opdrachtnemeren bii tussentiJdse
opdrachtnemerwegens verwiitbare handelingenvan opdrachtgever,is
te belalen:
verplichtopdrachtnemer
opdrachtgever
a.
de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de
besparingendle voor opdrachtnemeruit de opzeggingvoortvloeien'
van het reedsvollooidewerk.
tegen aÍleveringdoor opdrachtnemer

bij gebreke van een aanneemsom, 125ol"van de gefactureerdeen/oÍ
te ÍaclurerenweÍkzaamhedendie ten tiide van de beêindigingreeds
waren uitgevoerd.
Bovenstaandelaat onverlethet recht van opdrachtnemervolledige
schadevêrgoedingte vorderen.
b.

3.

4.

.

Indien opdrachtnemerbij het intredenvan de overmachtal gedeeltelijk
heeftvoldaan,is opdrachtnemergerechtigdtot een
aan zijn verplichtingen
evenredigdeel van de vastgesteldeprijs op grondslagvan de reeds verrichte
arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst
geen zelÍstandigewaardê heeÍt.

Artikel 7 - Oplevering en heÍstel van gebreken
te kennenheeÍt gegevendat het werk klaar is om te
1.
Indienopdrachtnemer
worden opgeleverden opdrachtgeverhel werk niet binnenveertiendagen
keurt en al dan niet ondervoorbehoudaanvaardtdan wel onderaanwiizing
van de gebreken weigert, wordt opdrachtgevergeacht het werk stilzwijgend
te hebben aanvaard.Na de aanvaardingwordt het werk als opgeleverd
beschouwdNa opleveringis het werk vooÍ risico van opdrachtgever.Derhalvebliift hij dê
2.
pri.isverschuldigd,ongeachttenietgaanof achteruitgangvan het werk door
kan wordentoegerekend.
een oorzaakdie niet aan opdrachtnemer
voor gebÍeken die
3.
Opdrachtnemeris ontslagenvan de aansprakelijkheid
opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwi.ishad moeten
ontdekken,maar niet heeftgemeld"
Indienhet werk na opleveringgebrekenvertoonlwaarvooropdrachtnemer
4.
aansprakeli.jkis, moet opdrachtgever,tenzij zulks in verband met de
niel van hem kan wordengevergd,aan opdÍachtnemeíde
omstandigheden
gelegênheidgevende gebrekenbinneneen redelijketermiinweg te nemen,
van opdrachtnemervoor schade ten
onverminderdde aansprakelijkheid
gevolgevan de gebrekkigeoplevering.
Opdrachtgeverkan vorderen dat opdrachtnemerde gebreken binnen
5.
redelijketermijnwegneemt,tenzijde kostenvan herstelin geen verhouding
zouden staan tot het belang van opdrachtgeverbij herstel in plaats van
schadevergoeding.

Artikel 10 - Betaling en rente
1.
Beialingdient te gêschiedenbinnen veeÍtiên dagen na Íactuurdatum.Na
het verstrijkenvan deze veêrtien dagen is opdrachtgeverin verzuim en
onmiddellijk
worden alle vorderingenvan opdrachtnemerop opdrachtgever
oDeisbaar.
is vanaÍhet momentvan in verzuimtreden,zoalsbedoeldin lid
2.
Opdrachtgêver
1, een rentevan 1,5%per maandover het opeisbarebedragverschuldigd.
In geval betaling in termijnen is overeengekomenen opdÍachtgeveris met
3.
ziin
onverminderd
de betalingvan een termijnin gebreke,is opdrachtnemeÍ,
overigerechten,gerechtigdhet werk op te schortentotdat opdrachtgeveraan
heeftvoldaan.
al ziin opeisbareverplichtingen
dieni te betalenzonder kortlngof verrekeningmet enige al
4.
Opdrachtgever
dan niet betwistevorderingvan opdrachtgeverop opdrachtnemer.
In geval van liquidatie, Íaillissement oÍ surséance van betaling
5.
van opdrachtgever, dan wel in geval opdrachtgever anderszins in
betalingsmoeilijkhedenis komen te verkeren enloÍ opdrachtgeverziin bedrijÍ
in een andere rechtsvormomzet, of aan een derde overdraagt,dan wel de
plaats van zijn vestigingen/oÍ ziin woonplaatsnaar het buitenlandverplaatst,
van opdrachtgever
onmiddellijkopeisbaarziin.
zullende verplichtingen
Elke betaling strekt steeds ter aÍdoening in de eerste plaals van alle
6.
verschuldigderenle en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog
openstaandefacturen,ongeachtof opdrachtgeverbii de betalingvermeldt
dat deze betrekkingheeft op een latere Íactuur.

Artikel I - Aansprakêliikheid
Worden bepaaldeondêrdelenvan de overeenkomstdoor derden vervuld,
1.
vooÍ deze onderdelenen voor het handelenvan deze
dan is opdrachtnemer
derden niet aansprakelijk,indien en voorzoverdit niet onder zijn leiding
geschiedt.
Opdrachtnemeídient ingevalvan gebrekenwaarvoor hij aansprakelijkis
2.
in de gelegenheidte worden gestelddeze gebrekente
door opdrachtgever
schadete beperkenoÍ op te
herstellenoÍ de uit die gebrekenvoortvloeiende
heffen.
voorindirecteschadevan opdrachtgever
is nietaansprakeliik
3.
OpdÍachtnemer
en bedriiÍsschade.
oÍ derden,waarondergevolgschade
voorschadedie te wiltenis aan opzetoÍ
is niet aansprakelijk
4.
Opdrachlnemer
ondergeschikten'
groveschuldvan haaÍ niet-leidinggevende
voorschadealsgevolgvanoverschrijding
is nietaansprakelijk
Opdrachtnemer
5.
van de uitvoeringstermijn.
6.
Opdrachtgevervrijwaartopdrachtnemervan alle succesvolleaanspraken
van derdên lerzake van door opdrachtnemerverrichte werkzaamheden
en/oÍ geleverdezaken waardoordie derde schade mocht hebbengeleden,
door welkeoorzaakoÍ op welk tijdstipdie schadeis geleden.
onverschillig
nimmer
is opdrachtnemer
van opdrachtnemer
In gevalvan aansprakelijkheid
7.
gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan25o/"van de geleden schade
mel een maximumvan het Íactuurbedrag(exclusiefBTW) van de betrefÍende
werkzaamheden. In geval opdrachtnemer voor de betreffende schade is
beperkt tot het bedÍag dat door de
verzekerd,is zijn aansprakeliikheid
verzekeraarin het desbetreffendegeval zal worden uitgekeerd.
Indien opdrachtgeverenig aan de overeenkomstverbondên risico heeÍl
8.
van dit risicote vrijwaren.
verzekerd,is hij gehoudenopdrachtnêmer
Elkê vordering tot schadevergoedingvan opdrachïgeververvalt, indien
9.
de vorderingniet binnen één maand nadat de schade oÍ het gebrek is
geconstateerdof redelijkerwijsontdekt had moeten woÍden, schriftelijkaan
is kenbaargemaakten indienzij niet binnenéén jaar na dat
opdrachtnemer
tijdstipin rechteaanhangigis gemaakt.
10. Opdrachtnemer is niet aansprakeliikvoor schade ontstaan doordat
'opdrachtnemer
is uitgegaanvan door opdrachtgeververstrêkteonjuisïeen/oÍ
onvolledigegegevens.
11. Opdrachtgeverdraagt het risico van schade veroorzaaktdoor gebrekenin
malerialendie door hem ter beschikkingzijn gesteld,dan wel op zijn verzoek
in de zin van
zijnwaarschuwingsplicht
wordengebruikt,tenzijopdrachtnemer
artikel7:760jo. 7:754 BW heeÍtgeschonden.
draagthet risicovoor schadeaan allematerialen,onderdelen
12. Opdrachtgêver
die zich op het werk bevinden"
of gereedschappen

Artikêl 11 - Ontbinding van de overeenkomst
1.
De voÍderingenvan opdrachtnemerop opdrachtgeverzijn onmiddellijk
opeisbaarin de volgendegevallen:
indien opdrachtgeverniet, niet behoorlilkof niet tijdig voldoet aan enigê
voortvloeit;
welkevoor haar uit de overeenkomsi
verplichting,
indien na het sluitên van de overeenkomst aan opdrachtnemer
omstandighedenter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat
zal voldoen;
niet aan zijn verplichtingen
opdrachtgever
indien opdrachtnemeropdrachtgeverbij het sluitenvan de overeenkomst
gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakomirig en deze zekerheid
uitblijftdan wel onvoldoendeis.
de verdereuitvoering
2.
In de genoemdegevallenis opdrachtnemergerechtigd
te ontbinden
op te schorten,dan wel de overeenkomst
van de overeenkomst
en vergoedingvan kosten,schade en rente te vordêren,alsmedede nog
niet betaalde maar wel ter uitvoeringvan deze overeenkomstengeleverde
goederenlerug te vorderen.

Artikel I - Overmacht
1.
Onder overmachtwordl verstaan:omstandighedendie nakomingvan de
blijvendoÍ tijdeliikverhinderenen die niet aan opdrachtnemer
overeenkomst
zijn toe te rekênen.Hieronderis mede begrepen:tekort aan personeelbij
opdíachtnemer,stakingen in andere bedrijven,wilde of georganiseerde
stakingen in het bedrijÍ van opdrachtnemer,een algemeen gebrek aan
benodigde grondstoÍfen, niet voorzienbaÍe stagnatie bij toeleveranciers,
en overheidsmaatregelen.
algemenevervoeÍsproblemen
heeÍtook het rechtzichop overmachtte beÍoepen,indiende
Opdrachtnemer
2.
omstandigheiddie overmachtveroorzaal<Iintreedtnadat opdrachtnemerzijn
verbintenishad moêtênnakomen.
In gevalvan overmachtheeft opdrachtnemerhet recht om zijn verplichting
3.
op te schorten. Indien de verhinderingvan nakoming als gevolg van
overmachtlangerdan één maandvoortduurt,zijn beidepartijenbevoegdde
overeenkomstte ontbinden,zonderdat er in dat geval een verplichtirtgtot
schadevergoedingbestaat.

Artikel 12 - Eigendoms-en auteursrechten
1.
Alle originelenvan tekeningen,schetsen,bestekken,begrotingen,ramingen,
rappoÍtenen andere bescheidendie opdrachtnemerbij de vervullingvan
heeftvervaardigd,blijvenzijn eigendom,ongeachtof deze
de overeenkomst
of aan derdenter beschikkingziin gesteld.
aan opdrachtgever
2.
OpdÍachtnemer heeÍt met uitsluiting van ieder ander het recht van
van zijn ontwerpen,
openbaarmakingen verveelvoudiging
veMezenli.iking,
schelsen, foto's en alle andere aÍbeeldingen van zijn ontwerp die worden
bedoeld in de Auteurswet1912 oÍ in de Beneluxwet,inzake têkeningen
oÍ aan deÍden ter
en modellen,zulks ongeachtoÍ deze aan opdrachtgever
beschikkingziin gesteld
Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, oÍ
3.
een deel hiervan,van opdrachtnemerte herhalenzonderde uitdrukkelijke
toestemmingvan opdrachlnemer.
Artikel 13 - EigendomsvooÍbehoud
1.
Totaan de volledigevoldoeningvan allevorderingendie uit de overeenkomsl
voortvloeien,met inbegripvan renteen kosten,blijvendoor opdrachtnemer
geleverdegoederen de uitsluitendeeigendomvan opdrachtnemer.
2Tot aan het tijdstipvan volledigevoldoeningis opdrachtgeverniet bevoegdde
goederenaan derdente verpandenof te vervreemden.Indienderdenenig
verplichtom
recht op de geleverdezaken willenvestigen,is opdrachtgever
zo snel als mogelijkop de hoogtete stellen.Opdrachtgever
opdrachtnemer
ten behoeve
is gehoudende goederenwaarop een eigendomsvoorbehoud
te houdenen/of te makenen deze
rust identificeerbaar
van oDdrachtnemer
van elkaar en van de overigezich bij opdrachtgeveíbevindendegoederenaÍ
te zonderen.
ziin verplichïingenniet nakomtoÍ indiener gegronde
Indienopdrachtgever
3.
vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd
de geleverde zaken bij opdrachtgever oÍ bij derden die de zaak voor
opdrachtgeverhouden,weg te halen oÍ weg te doen halen.Opdrachtgeveris
verplicht hiertoe alle medewerkingte verlenen op straffe van een boete van
10% van de totaleaanneemsomvoor iederedag dat hii hiermeein gebreke
brijft.
Artikel 14 -Toepasseliik recht en beslechting van geschillen
1.
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgeveí is
Nederlandsrecht van toepassing,tenzij partijen schrilteliikuitdrukkelijk
anders overeenkomen.
2.
Geschillenworden voorgelegdaan de Nederlandserechter,lenzij partijen
andersovereenkomen.
schriÍtelijkuitdrukkelijk
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