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Algemene voorwaarden van de besloten 
vennootschap Autobedrijf Guus van Eijk B.V. 

1 Definities  

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 
onder:  

1.2 Opdrachtnemer: de besloten vennootschap 
Autobedrijf Guus van Eijk gevestigd te Gorinchem 
en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of 

personen. 

1.3 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke 
persoon die de opdracht voor de werkzaamheden 
verstrekt. 

1.4 Object: de zaak waarop een offerte of de 

overeenkomst betrekking heeft.  

1.5 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt 
voor doeleinden die verband houden met zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 

1.6 Werkplaats: de vestigingsplaats van Opdrachtnemer 
van waaruit hij de Werkzaamheden verricht, alsmede 

overige ruimten/locaties die door Opdrachtnemer 
worden gebruikt ten behoeve van het verrichten van 

Werkzaamheden vanuit de vestigingsplaats, waarbij 
geldt dat deze overige ruimten/locaties ook buiten de 

vestigingsplaats van Opdrachtnemer kunnen liggen. 

1.7 Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door 
opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. 

1.8 Diensten: alle door opdrachtnemer verrichte 
diensten zoals onder meer maar niet beperkt tot 

onderhoud, reparatie, revisie, aankoopbemiddeling 
en- keuring, taxatie en restauratie die worden 

uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder 
begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk 

verzoek van opdrachtgever zijn verricht. 

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle offertes en overeenkomsten waarbij door 

opdrachtnemer diensten worden aangeboden of 
geleverd. 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van 
toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de 

uitvoering door opdrachtnemer derden worden 
betrokken. 

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn 
slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn 
overeengekomen.  

2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden 
van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij 

opdrachtnemer deze schriftelijk uitdrukkelijk en 

schriftelijk heeft aanvaard. 

2.5 Indien een of meer bepalingen van deze algemene 

voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 
worden, blijven de overige bepalingen van deze 

algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in 

overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van 

de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te 

komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het 
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing 
op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van 

opdrachtgever. 

3 Totstandkoming van de overeenkomst  

3.1 De aanbieding c.q. offerte van de Opdrachtnemer 
wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch 

uitgebracht. Tenzij anders aangegeven zijn alle door 
Opdrachtnemer gedane aanbiedingen c.q. offertes 

vrijblijvend en geldig gedurende één (1) week of de 
daarbij aangegeven termijn. 

3.2 Opdrachtnemer is slechts aan de aanbieding c.q. 
offerte gebonden indien aanvaarding hiervan door 

opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, 
binnen de gestelde geldigheidsduur aan 

opdrachtnemer is bevestigd middels ondertekening 

van de opdrachtbon.  

3.3 De aanbieding c.q. offerte beschrijft onder andere de 
gegevens van het Object van Opdrachtgever. Indien 

Opdrachtgever niet de eigenaar is van het Object, 

dan zal dit worden vermeld en zal de niet-eigenaar 
zijnde Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk zijn 

voor de aangegane Overeenkomst en alle daaruit 
voortvloeiende verplichtingen, zoals in deze 

voorwaarden nader wordt omschreven.  

3.4 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting 
(BTW) en andere heffingen welke van overheidswege 
worden opgelegd. 

3.5 Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde 
prijzen zijn onder voorbehoud van type- en 

rekenfouten. 

3.6 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door 
Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als 
aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de 

Overeenkomst kunnen worden beschouwd 
(waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten 

aanzien van het Project die kan worden toegerekend 
aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden 

die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst 
dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van 

meerwerk, hetgeen afzonderlijk zal worden 

geoffreerd. 

4 Uitvoering van de overeenkomst 

4.1 Iedere overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot 
een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer 
zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige 

vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn 
verplichtingen.  

4.2 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde 

tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders 
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en 

schriftelijk anders overeenkomen. 

4.3 De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd 
wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over 
en weer zijn geleverd. 

5 Aanvang van de werkzaamheden, 
oplevertijd en oplevering 
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5.1 De opgave van aanvangsdata, oplevertijden en 
opleverdata zijn indicatief en zijn nimmer fatale 

termijnen. 

5.2 Een overeengekomen aanvangsdatum, oplevertijd en 
opleverdatum gaat pas in nadat alle noodzakelijke 
gegevens en/of het Object in het bezit van 

Opdrachtnemer zijn en de betaling, indien en voor 
zover deze bij de opdracht moet geschieden, is 

verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het 

gevraagde voorschot is verstrekt. Opdrachtgever 

geeft voor aanvang van de werkzaamheden aan of, 
hoe en waar het object verzekerd is.  

5.3 Opdrachtnemer is verplicht de opgegeven 
aanvangsdatum, oplevertijd en opleverdatum zoveel 

mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel 
opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding 

daarvan. 

5.4 Overschrijding van de opgegeven aanvangsdatum, 
oplevertijd en opleverdatum verplichten 
Opdrachtnemer niet tot enige vergoeding, en geven 

Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te 
annuleren. 

5.5 Opdrachtnemer heeft het recht op verschuiving van 

de aanvangsdatum en/of verlenging van de 
oplevertijd en/of opleverdatum indien door 

overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever 
komende omstandigheden of door wijzigingen van de 

Overeenkomt dan wel in de voorwaarden van 
uitvoering van de Overeenkomst niet van 

Opdrachtnemer kan worden gevergd dat de 
Werkzaamheden binnen de genoemde oplevertermijn 

en opleverdatum wordt opgeleverd. 

5.6 Indien de aanvang of de voortgang van de 
Werkzaamheden wordt vertraagd door factoren 
waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen 

de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende 
schade en kosten door Opdrachtgever te worden 

vergoed. 

5.7 Indien uitvoering van de Werkzaamheden op verzoek 
van Opdrachtgever binnen een kortere termijn dan is 
overeengekomen plaatsvindt, zijn de eventuele 

daaraan verbonden extra kosten voor rekening van 
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal een specificatie 

van die kosten aan Opdrachtgever doen toekomen. 

5.8 Indien de voorbereiding tot de Werkzaamheden 
(mede) afhankelijk is van de door Opdrachtgever 
krachtens de Overeenkomst te verstrekken gegevens, 

aanwijzingen e.d. en Opdrachtgever te dier zake haar 
verplichtingen, ongeacht de oorzaak, niet tijdig 

nakomt, worden overeengekomen aanvangsdata, 
opleveringsdata en opleveringstijden zo mogelijk 

dienovereenkomstig gewijzigd. Indien wijziging niet 
mogelijk is, is Opdrachtgever gerechtigd de 

Overeenkomst te annuleren.  

5.9 Werkzaamheden in gedeelten (deelwerkzaamheden) 
is steeds toegestaan. Indien Opdrachtnemer de 
Werkzaamheden in delen (b.v. bij restauratie) zal 

verrichten, zal iedere deelwerkzaamheid apart 
gefactureerd worden.  

5.10 Indien Opdrachtnemer niet in staat is een volgende 
deelwerkzaamheid na te komen, ontslaat dit 

Opdrachtgever niet van de plicht om de openstaande 
bedragen van de vorige deelwerkzaamheden te 

voldoen. 

5.11 Na het verrichten van de overeengekomen 
Werkzaamheden en kennisgeving daarvan door 

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, dient 
Opdrachtgever het Object binnen één (1) week na 

verzending van de kennisgeving op te halen bij 
Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever niet aan deze 

verplichting voldoet, dan mag zij redelijke 
stallingskosten bij Opdrachtgever in rekening 

brengen. 

6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse 
opzegging van de overeenkomst 

6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst te 
annuleren tot één (1) week voor de beoogde 
aanvangsdatum van de Werkzaamheden zonder dat 

Opdrachtnemer enige schadevergoeding uit welke 

hoofde dan ook aan Opdrachtgever is verschuldigd. 

6.2 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de 
verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst 
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder 

dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, 
indien: 

6.2.1 Opdrachtgever de verplichtingen uit de 

Overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet 
volledig of niet tijdig nakomt; 

6.2.2 na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer 
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 

geven te vrezen dat Opdrachtgever de 
verplichtingen niet zal nakomen; 

6.2.3 Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst 
verzocht is om zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 

onvoldoende is; 
6.2.4 indien door de vertraging aan de zijde van 

Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan 
worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de 

oorspronkelijk overeengekomen condities zal 
nakomen; 

6.2.5 indien zich omstandigheden voordoen welke van 
dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst 

onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de 
Overeenkomst in redelijkheid niet van 

Opdrachtnemer kan worden gevergd; 
6.2.6 Opdrachtgever in staat van faillissement wordt 

verklaard dan wel een aanvraag daartoe is 
ingediend, tot boedelafstand overgaat, in surseance 

van betaling verkeert dan wel een aanvraag daartoe 
is ingediend, dan wel beslag op het geheel of een 

gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; 

6.2.7 Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele 

wordt gesteld; 
6.2.8 overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of 

een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat 
tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; 

6.2.9 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever 
toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot 

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de 
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

6.2.10 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de 

vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de 

nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt 
hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 

6.2.11  Indien Opdrachtnemer op de gronden als genoemd 
in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, 

is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot 

vergoeding van schade en kosten daardoor op 

enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, 
terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, 

wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is 
verplicht. 

6.2.12 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt 
opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer 

in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor  

overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden 

aan derden, dit tenzij de opzegging aan 
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Opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het 
tussentijds eindigen aan Opdrachtnemer is toe te 

rekenen, worden de kosten voor overdracht aan 
Opdrachtgever in rekening gebracht. 

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zoveel als 
mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang 

van deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze 
kosten binnen de daarvoor door Opdrachtnemer 

genoemde termijn te voldoen, tenzij 
Opdrachtnemer anders aangeeft. 

7 Adres- en naamswijziging 

7.1 Opdrachtgever dient opdrachtnemer tien (10) 
werkdagen voor het ingaan van een adreswijziging 
schriftelijk te informeren over deze adreswijziging. 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle 
eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van 

een adreswijziging. 

7.2 Indien opdrachtgever een rechtspersoon is,  
is hij verplicht opdrachtnemer schriftelijk te 

informeren over iedere relevante bedrijfswijziging, 
zoals bijvoorbeeld naam en rechtsvorm.  

7.3 Voorgaande wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk 

worden doorgegeven en gelden slechts vanaf het 

moment dat opdrachtnemer de wijziging(en) heeft 
bevestigd. 

8 Intellectuele eigendomsrechten 

8.1 Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele 
eigendomsrechten met betrekking tot de door hem - 
in het kader van de overeenkomst - aan 

opdrachtgever verstrekte of - in het kader van deze 
overeenkomst - gebruikte producten en/of diensten.  

8.2 Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik 

maken van deze producten en/of diensten waarop 
opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de 

intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten 
behoeve van de overeenkomst. 

8.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de 
uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis 

voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover 
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van 

derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot 

individuele opdrachtgevers.  

9 Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Alle door opdrachtnemer in het kader van de 
overeenkomst geleverde diensten en/of werken 
blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de 

opdrachtgever alle verplichtingen uit de met 
opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk 

is nagekomen. 

9.2 Door opdrachtnemer geleverde diensten en/of 
werken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden 
doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel 

worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd 
om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende 

diensten en/of werken te verpanden of op enige 
andere wijze te bezwaren.  

9.3 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat 
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de 

eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te 
stellen. 

9.4 Indien derden beslag leggen op de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde diensten en/of 

werken danwel rechten daarop willen vestigen of 
doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om 

opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te 
stellen. 

9.5 De opdrachtgever verplicht zich om de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde diensten en/of 

werken te verzekeren en verzekerd te houden tegen 

brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen 

diefstal en de polis van deze verzekering op eerste 
verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij 

een eventuele uitkering van de verzekering is 
opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. 

Voorzoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich 
er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn 

medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat 
kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

9.6 Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel 
aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft 

de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en 
niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer 

en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al 

die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 

opdrachtnemer zich bevinden en die diensten en/of 

werken terug te nemen. 

10 Betalingsvoorwaarden 

10.1 Opdrachtgever is de prijs verschuldigd welke 
voortvloeit uit de met Opdrachtnemer gesloten 

overeenkomst. 

10.2 Tenzij anders vermeldt dient betaling steeds te 
geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een 
door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal 

plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of 
opschorting uit welke hoofde dan ook. 

10.3 Na het verstrijken van de overeengekomen termijn, 
ten hoogste 7 dagen na de factuurdatum, is 

opdrachtgever in verzuim. Koper is vanaf het moment 
van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare 

bedrag een vertragingsrente verschuldigd. In het 
geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de 

wettelijke rente. In alle andere gevallen is De 
opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per 

maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk 

geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente 

over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf 
het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot 

het moment van voldoening van het volledig 
verschuldigde bedrag. 

10.4 In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke 
opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk 

aansprakelijk voor betaling van het totale 
factuurbedrag in geval de diensten ten behoeve van 

al deze opdrachtgevers zijn verricht.  

10.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken 
steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle 
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats 

van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs 

al vermeldt opdrachtgever uitdrukkelijk dat 

voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

10.6 In het geval opdrachtgever bezwaar heeft tegen de 
hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van 

verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum 
schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen. Het 

indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting 

van Opdrachtgever niet opschorten. 
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11 Incassokosten  

11.1 Indien de opdrachtgever de vordering niet tijdig 
voldoet zal opdrachtnemer, na een schriftelijke 
aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen 

geven conform het bepaalde in de volgende twee (a, 
b) bepalingen. 

11.2 Indien de opdrachtgever consument is, worden 

incassokosten in rekening gebracht volgens het 

‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke 
Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 

6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking 
heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende 

verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat 
sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit 

uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een 
verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is 

omgezet in een verbintenis tot vervangende 

schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. 
Omdat opdrachtnemer een Btw-plichtige ondernemer 

is, worden de incassokosten niet verhoogd met BTW. 

De tarieven zijn als volgt: 

Minimumtarief € 40,00 

15% over eerste € 2.500,00 

10% over volgende € 2.500,00 

5% over volgende € 5.000,00 

1% over de volgende € 190.000,00 

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een 
maximum van € 6.775, 

11.3 Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een 
natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van 

een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op 
buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de 

verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 
75,00. 

11.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om op 
(aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de 

vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een 
borgstelling of bankgarantie. Opdrachtnemer zal in 

elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op 
grond van feiten en/of omstandigheden, in 

redelijkheid eraan kan twijfelen dat opdrachtgever 
aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, 

dan wel in het geval opdrachtgever in een beperkt 
tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor 

gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, 
opdrachtgever via de dienst en/of aanvullende dienst 

gebruikt maakt van (content)diensten van derden 
waarvoor hoge bedragen verschuldigd zijn, dan wel 

indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats 
in Nederland (meer) heeft. 

12 Retentierecht 

12.1 tegenover Opdrachtnemer kan het retentierecht 
uitoefenen, indien en voor zolang als: 

12.1.1 Opdrachtgever de kosten van de Werkzaamheden 
niet of niet in zijn geheel voldoet; 

12.1.2 Opdrachtgever de kosten van eerdere 
Werkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet; 

12.1.3 Opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien 

uit de contractuele relatie met Opdrachtnemer niet 
of niet geheel voldoet. 

12.2 Opdrachtnemer kan het retentierecht ook uitoefenen 
indien het geschil ter zake van de Werkzaamheden 

aanhangig is gemaakt bij de daartoe bevoegde 
rechter.  

12.3 Opdrachtnemer kan het retentierecht niet uitoefenen 
indien Opdrachtgever voldoende zekerheid heeft 

gesteld.  

13 Beperking en/of uitsluiting 
aansprakelijkheid  

13.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts 
aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een 

ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming 

van de overeenkomst, waarvan kan worden 
gesproken indien opdrachtnemer niet de vereiste 

zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij 
uitvoering van de overeenkomst. 

13.2 Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in 
lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove 
schuld van opdrachtnemer, is de uit dien hoofde 

verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de 
hoofdsom van de verrichte diensten en daaromtrent 

gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan 
hetgeen opdrachtnemer in de voorgaande zes 

maanden aan opdrachtgever verschuldigd is dan wel 
betaald heeft met een maximum van € 25.000,- 

(excl. BTW).  

13.3 Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden 
gestelde is Opdrachtnemer in ieder geval niet 
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 

onoordeelkundig gebruik van het Object of door het 
gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor 

het naar objectieve maatstaven geschikt is. 

13.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor materialen welke van diens 
leverancier afkomstig zijn. 

13.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal 
en/of verlies van zaken van Opdrachtgever en/of van 

derden die zich in of aan het Object bevinden en die 
Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook onder zich 

heeft. Onder de zaken van Opdrachtgever wordt 
tevens begrepen lading,inventaris en schriftelijke 

bescheiden of (waarde)papieren. 

13.6 Indien door of in verband met het verrichten van 
diensten door opdrachtnemer of anderszins schade 
aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor 

hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn 
beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde 

van de  
door opdrachtnemer afgesloten (algemene) 

aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het 
eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die 

verzekering draagt. 

13.7 Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van 
indirecte schade geleden door opdrachtgever 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot 

gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, 
beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en 

schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. In het 
geval van consumentenkoop strekt deze beperking 

niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge 
artikel 7:24 lid 2 BW. 

13.8 Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn 
organisatie werkzame derden de nodige 
zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet 

aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens 
opdrachtgever of voor eventuele fouten of 

tekortkomingen van deze derden. In dat geval is 
opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf 

aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade 

op deze derden te verhalen. 
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13.9 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle 
aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van 

derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten 
gevolge van opzet of grove schuld van 

opdrachtnemer. 

14 Overmacht  

14.1 opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van 
enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij 

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en 

noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening 

komt. 

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene 
voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in 

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 

waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, 
doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn 

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het 
bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder 

begrepen. opdrachtnemer heeft ook het recht zich op 
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die 

(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, 
intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had 

moeten nakomen. 

14.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de 
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer 

duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder 

verplichting tot vergoeding van schade aan de andere 
partij. 

14.4 Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden 
van overmacht zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of 
deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 

respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige 
waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het 

reeds nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is 

gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake 
van een afzonderlijke overeenkomst.  

15 Verjaringstermijn 

15.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 
bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en 
verweren jegens opdrachtnemer en de door 

opdrachtnemer bij de uitvoering van een 
overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

15.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op 
rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op 

feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de 
afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou 

beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren 
verjaren door verloop van twee jaar nadat de 

opdrachtgever opdrachtnemer van zodanige non-

conformiteit in kennis heeft gesteld. 

16 Garanties, onderzoek en reclames  

16.1 De door opdrachtnemer geleverde diensten voldoen 
aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op 

het moment van oplevering redelijkerwijs gesteld 
kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in 

Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde 

garantie is van toepassing op alle diensten die door 
opdrachtgever gebruikt worden binnen Nederland. Bij 

gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf 
te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor 

het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden 
die daaraan gesteld worden. Opdrachtgever kan in 

dat geval andere garantie- en andere voorwaarden 
stellen ter zake van de uit te voeren werkzaamheden. 

16.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt 

voor een periode van 1 jaar na oplevering, tenzij uit 

de aard van het geleverde anders voortvloeit of 
partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door 

opdrachtnemer verstrekte garantie een dienst betreft 
die door een derde werd geproduceerd, dan is de 

garantie beperkt tot die, die door de dienstverlener 
van de dienst ervoor wordt verstrekt, tenzij anders 

wordt vermeld.  

16.2.1 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt 
niet voor: 

16.2.2 gebreken die het gevolg zijn van een niet door of 
namens Opdrachtnemer onzorgvuldig uitgevoerde 

behandeling en / of blootstelling van het Object aan 
extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn 

van niet door of namens Opdrachtnemer bij 

uitvoering gemaakte constructiefouten met 

betrekking tot het Object. 

16.2.3 gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van 
zaken die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 

ter beschikking zijn gesteld, tenzij de opdracht 
strekt tot opheffing van die gebreken. 

16.2.4 bij daglicht met het blote oog niet waarneembare 
kleurverschillen in de laklaag van het Object. 

16.2.5 aantasting van de laklaag van het Object die is 
ontstaan door een van buiten komende oorzaak 

alsmede aan niet door Opdrachtgever aangebrachte 
of niet door Opdrachtgever bewerkte delen. 

16.2.6 gebreken aan objecten die na aflevering door 
Opdrachtgever niet in de onderneming van 

Opdrachtgever een nadere behandeling hebben 
ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar 

goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan 
de noodzaak door Opdrachtnemer schriftelijk aan 

Opdrachtgever, uiterlijk bij op- of aflevering van het 
Object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt 

alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het 
verzuim. 

16.2.7 Zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien 
waarvan Opdrachtnemer bij het sluiten van de 

Overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij 
zich niet kan verenigingen met een aan hem door 

Opdrachtgever voorgeschreven keuze van 
materialen, onderdelen en/of werkmethoden. 

16.2.8 te bewerken Objecten die zich in een staat bevinden 
die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken, 

waaronder corrosie, binnen het kader van hetgeen 
is overeengekomen afdoende te verhelpen of te 

verwijderen. 
16.2.9 De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in lid 2 van 

dit artikel vervalt indien: 
16.2.10 Opdrachtgever het Object niet binnen de door 

Opdrachtnemer vastgestelde termijn ter 
beoordeling/controle aanbiedt aan welke 

beoordeling/controle voor Opdrachtgever geen 
kosten zijn verbonden. 

16.2.11 Opdrachtgever bij zichtbare gebreken haar reclames 
niet binnen de termijn als genoemd in lid 5 van dit 

artikel schriftelijk met een duidelijke omschrijving 

van de klachten bij de opdrachtnemer indient. 

16.2.12 Opdrachtgever Opdrachtnemer niet in de 

gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen. 
16.2.13 Werkzaamheden die verband houden met de door 

Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden zonder 
toestemming van Opdrachtnemer door anderen dan 

deze aan het Object zijn verricht, tenzij de 
noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze 

werkzaamheden door Opdrachtgever kan worden 
aangetoond. 
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16.2.14 een gebrek aan het Object is ontstaan als gevolg 
van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk 

gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud 
daaraan door Opdrachtgever het gebrek is ontstaan 

door of het gevolg is van omstandigheden waar 
Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, 

daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals 
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval 

of temperaturen) etc. 

16.3 Indien opdrachtgever een consument is, is deze 

gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, 
onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter 

beschikking worden gesteld respectievelijk de 
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Daarbij behoort de consument te onderzoeken of 
kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde 

overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en 
voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn 

overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 
twee maanden na ontdekking schriftelijk aan 

opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient 
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het 

gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is 

adequaat te reageren. De opdrachtgever dient 
opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een 

klacht te (doen) onderzoeken. In alle andere gevallen 
geldt het hiernavolgende lid. 

16.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te 
(doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat 

de zaken hem ter beschikking worden gesteld 
respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn 

uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te 
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het 

geleverde overeenstemt met hetgeen is 
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen 

dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele 
zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na 

levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden 
gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen 

terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien 
dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan 

opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient 
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het 

gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is 
adequaat te reageren. De opdrachtgever dient 

opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een 
klacht te (doen) onderzoeken. 

16.5 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit 

zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever 

blijft in dat geval ook gehouden tot afname en 
betaling van de overigens bestelde zaken.  

16.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, 
dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op 

herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

16.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en 
dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal 
opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke 

termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien 
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, 

schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek 
door de opdrachtgever, ter keuze van 

opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel 

daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor 

aan de opdrachtgever voldoen. In geval van 
vervanging is de opdrachtgever gehouden om de 

vervangen zaak aan opdrachtnemer te retourneren en 
de eigendom daarover aan opdrachtnemer te 

verschaffen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.  

16.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond 

is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, 

daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de 

zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal 
voor rekening van de opdrachtgever. 

16.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten 
voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, 

verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in 
rekening gebracht worden. 

17 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 

17.1 Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht 
van toepassing.  

17.2 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer 
is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van 

geschillen kennis te nemen. 

17.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde 
versie van de algemene voorwaarden of de versie 
zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van 

de overeenkomst. 

17.4 Opdrachtnemer heeft het recht de algemene 
voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene 

Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van 
toepassing te verklaren. 

17.5 Indien opdrachtnemer de gewijzigde algemene 
voorwaarden op bestaande overeenkomsten van 

toepassing verklaart, zal opdrachtnemer de 
wijzigingen tijdig bekend maken. hij zullen 31 dagen 

na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in 
werking treden tenzij op de bekendmaking een latere 

datum wordt vermeld.  

17.6 Indien opdrachtgever een wijziging in de algemene 
voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de 
overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde 

voorwaarden van kracht worden, opzeggen. 
Opdrachtgever dient alsdan de opzegging zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de 
schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk 

aan opdrachtnemer te vermelden. 

18 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel. 

18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde 
versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het 

totstandkoming van de rechtsbetrekking met 
opdrachtgever. 

18.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden 
is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

 


