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      Algemene Voorwaarden  
 
Artikel 1 - Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan 

maken van zijn herroepingsrecht; 
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de 

opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van 
werkzaamheden. 

3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om 
binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

4. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
producten en/of diensten aan opdrachtgever aanbiedt; 

5. Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door 
opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, zoals 
overeengekomen is tussen beide partijen.  

 
Artikel 2 - Identiteit van de opdrachtnemer 

SKL Aannemingsbedrijf B.V. 
Veldstraat 22, 5386 AX, Geffen, Nederland 
E-mailadres: info@sklaannemingsbedrijf.nl 
KvK-nummer: 68542968 
Btw-nummer: NL825505331B01 

 
Artikel 3 - Toepasselijkheid  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, 

offertes, opdrachten en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij 
opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te 
verrichten voor de opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor 
opdrachtnemer voortvloeiend werkzaamheden. 

2. Indien we mogen starten met de werkzaamheden, dan staat dit gelijk 
aan het accepteren van onze offerte/aanbieding inclusief deze 
bijbehorende algemene voorwaarden. Dit geldt ook in de situatie dat 
opdrachtgever alleen een mondeling akkoord geeft op de opdracht, 
en opdrachtnemer dus geen schriftelijk akkoord heeft op de offerte / 
aanbieding. 

3. De tekst van deze algemene voorwaarden is te raadplegen op de 
website van de opdrachtnemer. Indien het om wat voor reden dan 
ook, niet te downloaden is op onze website, zijn deze algemene 
voorwaarden altijd in te zien en kunnen ze altijd opgevraagd worden 
bij de opdrachtnemer. 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens 
specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is 
het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de 
opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene 
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor 
hem het meest gunstig is. 

5. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover wij 
een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of door ons 
uitvoering aan een order wordt gegeven. 

6. In het geval deze algemene voorwaarden en de (eventuele) 
opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voor waarden bevatten, 
gelde de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. 

7. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van 
opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

 
Artikel 4 - Het aanbod, offertes en aanbiedingen 

1. Indien een aanbod, offerte of een aanbieding een beperkte 
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
nadrukkelijk in het aanbod, de offerte en de aanbieding vermeld. 

2. Het aanbod, offertes en aanbiedingen bevatten een volledige en 
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of 
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te 
maken.  

3. Gegevens dan wel informatie die zijn vermeld in door de 
opdrachtnemer verstrekte afbeeldingen, catalogi, (technische) 
tekeningen, adviezen e.d. omtrent maat, capaciteit, prestatie of 
resultaten, binden de opdrachtnemer uitdrukkelijk niet. Zij worden 
geacht bij benadering te zijn verstrekt. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot 
het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of 
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

5. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze 
voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze 
voorwaarden onverlet. 

 
Artikel 5 - De overeenkomst 
1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de 

opdrachtnemer passende technische en organisatorische 
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data 
en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever 
elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

2. De opdrachtnemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte 
stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan 
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn 
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de 
opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om 
de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een 
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere 
voorwaarden te verbinden. 
 

Artikel 6 – Leveringen en Risico 
1. De door de opdrachtnemer opgegeven levertermijn is indicatief. 
2. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht 

nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van 
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot 
verlening van diensten. 

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de 
opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt. 

4. Alle goederen en materieel reizen vanaf het moment van verzending 
c.q. aflevering voor risico van opdrachtgever. Ook indien franco 
levering mocht zijn overeengekomen, is opdrachtgever aansprakelijk 
voor alle schade, die tijdens het vervoer van de goederen ontstaan. 
 

Artikel 7 - Prijzen 
1. Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen gelden alleen 

voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de 
overeenkomst door ons is geaccepteerd, worden herzien. 

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn 
uitgedrukt in euro's en exclusief btw, heffingen/toeslagen, 
verpakking/emballage en transportkosten, tenzij anders vermeld.  

3. Indien na de datum van de aanbieding, doch voor de levering een 
verhoging in de bruto catalogusprijs en/of verhoging van belastingen, 
vrachtkosten, invoerrechten, heffingen of andere lasten plaatsvindt, is 
de opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te 
passen. 

4. Kortingen worden gegeven onder voorbehoud van volledige en tijdige 
nakoming door de opdrachtgever. 

5. Wij zijn gerechtigd om door ons verricht meerwerk afzonderlijk in 
rekening te brengen. Wij doen daarvan schriftelijk mededeling aan 
opdrachtgever die, wanneer hij niet binnen 8 dagen na de verzending 
van deze mededeling schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt 
geacht met de omvang en de prijzen van het meerwerk akkoord te 
zijn gegaan. 

6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten uit een 
overeenkomst met de opdrachtnemer over te dragen of te verpanden 
aan derden.  

 
Artikel 8 – Technische service, adviezen en ontwerpen 
1. Indien wij voor opdrachtgever technische service verlenen, zoals het 

uitwerken van ontwerpen, statische berekeningen, 
montageberekeningen en uitvoeringstekeningen, alsmede 
bezichtiging van bouwwerken, controles en besprekingen, zijn wij 
gerechtigd hiervoor apart aan de opdrachtgever kosten in rekening te 
brengen, tenzij anders overeengekomen. 

2. Opdrachtgever zal ons tijdig de inlichtingen, gegevens en 
beslissingen verstrekken die nodig zijn om de op grond van dit artikel 
verleende opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.  

3. Indien de inlichtingen, gegevens en/of beslissingen onjuist blijken te 
zijn, dan komen alle schaden en kosten die hiervan het gevolg zal 
zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. 

4. De opdrachtgever dient op alle redelijke tijden ons c.q. onze 
vertegenwoordigers in staat te stellen de zaken van ons, die zich 
bevinden onder de opdrachtgever, te controleren, te beproeven, af te 
stellen, te repareren of te vervangen. Wij zullen bij het uitvoeren van 
deze werkzaamheden de opdrachtgever zo min mogelijk hinderen. 

5. Alle door ons in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde 
tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, modellen en 
gereedschappen blijven eigendom van ons, met behoud van 
auteursrechten daarop. 

6. De opdrachtgever zal geen gegevens betreffende door ons 
gebezigde, ontworpen of voorgestelde constructiemethode zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons kopiëren, aan derden 
tonen, bekend maken of gebruiken. 

7. Alle door ons aan de opdrachtgever verleende technische service, 
verstrekte adviezen en vervaardigde ontwerpen worden naar beste 
kunnen verstrekt en uitgevoerd. 

8. Het is ons uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de technische 
service zoals bedoeld in dit artikel gebruik te maken van de diensten 
van derden. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze 
algemene voorwaarden is onze aansprakelijkheid in ieder geval 
beperkt tot het bedrag dat wij in een voorkomend geval kunnen 
verhalen op de door ons ingeschakelde derde(n). 

 
Artikel 9 – Montage en Demontage 
1. Voor de door ons te verrichten montage/demontagewerkzaamheden 

kunnen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden 
overeengekomen een vaste aanneemsom, dan wel een uurtarief op 
basis van uitvoering en regie, dan wel afrekening per andere 
meetbare en overeengekomen eenheid. 
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2. De overeenkomst voor het verrichten van montage /demontage-
werkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale 
omstandigheden gedurende normale werkuren. Wij zijn gerechtigd 
voor overwerk en andere buitengewone omstandigheden van de 
opdrachtgever extra toeslagen in rekening te brengen. Meerkosten 
voortvloeiend uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor 
rekening van opdrachtgever. 

3. Wij hebben het recht om, indien de uit te voeren werkzaamheden bij 
een vaste aanneemsom afwijken van de gegevens die door de 
opdrachtgever zijn verstrekt en waarop de aanneemsom is 
gebaseerd, de hieruit voortvloeiende meerdere kosten verhoogd met 
een redelijke winstmarge bij opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Wij zullen de overeengekomen montage c.q. demontage volgens de 
eisen van goed vakmanschap verrichten. 

5. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen 
rekening en risico: 
- dat de constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of 
waartoe het materieel worden gemonteerd, daarvoor geschikt is; 
- dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, 
waarop de door ons te verrichten montage /demontagewerk-
zaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven maten 
en andere gegevens zijn gecontroleerd; 
- dat eigen voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig 
voor de aanvang van de montage c.q. demontage in ons bezit zijn, bij 
gebreke waarvan wij niet aan zulke voorschriften c.q. wijzigingen zijn 
gehouden; 
- dat alle zich op het bouwterrein bevindende hindernissen voor de 
aanvang van de montage zijn verwijderd. Hinderlijke niveau-
verschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd; 
- dat de ondergrond sterk genoeg is om de door ons op te richten 
constructie te dragen; 
- dat de plaats van montage c.q. demontage bereikbaar is voor onze 
transportmiddelen; 
- dat opdrachtgever in het bezit is van alle voor de te verrichten 
montage c.q. demontage vereiste vergunningen; 
- dat opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met name 
veiligheidsvoorschriften, in acht neemt; 
- dat de eventueel verschuldigde rechten waaronder precario tijdig 
zijn voldaan en dat eventueel verplicht straatmeubilair, zoals 
afzettingen en verlichting, is aangebracht. 

6. Vanaf het moment waarop wij het materieel geheel of gedeeltelijk op 
de bouwplaats of op de plaats van levering hebben aangevoerd, dan 
wel op het moment waarop het materieel uit het depot van ons 
worden afgevoerd, is opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal, 
verduistering c.q. vermissing en beschadiging daarvan. 

7. Indien opdrachtgever bij de oplevering van het door ons geleverde 
c.q. gemonteerde materieel geen bemerkingen maakt, wordt 
opdrachtgever geacht het materieel en de constructie ervan te 
hebben goedgekeurd en heeft de oplevering plaatsgevonden. 

8. Wij aanvaarden bij het uitvoeren van montage /demontagewerk-
zaamheden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen, voor 
schade aan gebouwen, installaties of overige zaken, alsmede voor 
andere (bedrijfs-)schade die mocht ontstaan als direct of indirect 
gevolg van een doen of nalaten van hemzelf, zijn ondergeschikten, 
dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn 
gesteld, tenzij van grove schuld of opzet sprake is. 

9. Tenzij anders overeengekomen is het opdrachtgever niet toegestaan 
het gemonteerde materieel te gebruiken voor andere doeleinden dan 
waarover deze krachtens de overeenkomst met ons zijn bestemd. 
Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder goedkeuring van ons 
wijziging in het door ons geleverde materieel of de door ons 
uitgevoerde constructie aan te brengen. 

 
Artikel 10 – Levertijd / Uitvoering der werkzaamheden 
1. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, 

slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale 
termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft 
opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin 
kan opdrachtgever ter zake aanspraak maken op ontbinding van de 
overeenkomst. 

2. Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden 
op te schorten, zolang opdrachtgever jegens ons niet aan al zijn 
verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het 
moment, dat opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, 
tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot 
ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op 
schadevergoeding onverlet. 

3. De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden 
uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven 
opdrachtgever geen recht op ontbinding en/of vergoeding. 

4. Opdrachtgever is verplicht voor de benodigde (overheids-) 
vergunningen zorg te dragen. 

 
 
 
 
 
 

Artikel 11 - Betaling 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de 

opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 
dagen na de factuurdatum ten kantore van opdrachtnemer of door 
middel van stortingen ten gunste van een door de opdrachtnemer 
aangewezen bankrekening.  

2. Indien opdrachtnemer niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan 
wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij 
van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een 
nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist het recht vanaf de 
vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke 
(handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele 
voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van 
opdrachtnemer. 

3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of 
buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening 
van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke 
proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijk kosten 
zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met 
een minimum van € 250,-.  

4. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of 
vermelde betaalgegevens aan de opdrachtnemer te melden. 

5. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de 
opdrachtnemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de 
vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in 
rekening te brengen. 

6. Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op 
de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien 
opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling - 
met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin - eerst in 
mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste 
factuur enzovoort. 

 
Artikel 12 – Compensatie/verrekening/opschorting 
1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan ons 

verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen, welke wij aan 
hem verschuldigd mochten zijn, tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen is door beide partijen. 

2. Ingeval van tijdige onmogelijkheid tot levering, is opdrachtgever niet 
gerechtigd tot opschorting van de betaling. 

3. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling 
uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met 
ons gesloten overeenkomst. 
 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud  
1.  De eigendom van de zaken gaat, onverminderd de feitelijke 

aflevering, pas over op de contractspartij nadat deze alle vorderingen 
van de opdrachtnemer betreffende de tegenprestatie van de door de 
opdrachtnemer aan de opdrachtgever krachtens de overeenkomst, of 
enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of te leveren zaken of 
krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de 
opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter 
zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van 
zodanige overeenkomsten, heeft voldaan. Totdat de eigendom is 
overgegaan dient de contractspartij de zaken zodanig te bewaren dat 
deze te allen tijde individualiseerbaar zijn.  

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zaken te vervreemden, te 
verpanden, te bezwaren, te verwerken of op enige wijze daarover te 
beschikken, zolang deze nog in eigendom toebehoren aan de 
opdrachtnemer, dan wel zolang hierop nog een bezitloos pandrecht 
rust. 

3.  Indien de opdrachtgever zijn verplichting eruit hoofde van de 
overeenkomst of anderszins niet nakomt of er gegronde vrees 
bestaat dat hij zulks niet zal doen, alsmede in geval van opschorting 
van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of 
liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer 
gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst de reeds afgeleverde zaken waarop het in dit artikel 
bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden 
die de  zaken voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te 
doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking 
te verschaffen.  

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, 
ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van 
deze verzekering op eerste verzoek van de opdrachtnemer ter inzage 
te geven. 

 
Artikel 14 – Tekeningen, octrooien etc. 
1. Met betrekking tot bescheiden, welke wij aan opdrachtgever 

verstrekken, zoals ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, 
ramingen e.d., behouden wij het eigendoms- en auteursrecht, ook 
indien voor deze bescheiden kosten in rekening zijn gebracht. 

2. Opdrachtgever mag deze bescheiden noch kopiëren, noch in 
origineel dan wel in fotokopie aan derden ter hand stellen of ter 
inzage geven. 

3. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen inbreuken op octrooien en 
soortgelijke rechten van derden. 
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Artikel 15 - Aansprakelijkheid 
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard 

ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of 
namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 
gegevens. 

3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, 
dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal 
het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de 
schade niet onder enige verzekeringsdekking valt, is die 
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde  
van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft. 

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten 

ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor 
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze 
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de 
gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te 
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer 
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter 
voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever 
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe 
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer 
is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder, doch niet 
limitatief, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

6. Opdrachtgever dient zelf een brandverzekering afgesloten te hebben. 
7. Ten aanzien van het gebruik van krimpfolie kunnen wij geen 

garanties bieden vanaf windkracht 6. Eventuele schade aan de 
krimpfolie die ontstaan is door wind groter dan windkracht 6, wordt 
door ons hersteld op basis van regie tegen kostprijs van de gebruikte 
materialen.  

8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig en 
voldoende beschermen van de ondergrond / het object waar het 
steiger cq. de krimpfolie geplaatst wordt. Eventueel schade als 
gevolg van het niet of onvoldoende beschermen van de ondergrond / 
het object is derhalve niet de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer. 

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid 
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld 
van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

 
Artikel 16 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging  
1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op 

te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de 
opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 
volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst 
opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal 
nakomen, indien de 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 of indien door de vertraging aan de zijde van de 
opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd 
dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen 
condities zal nakomen. 

2. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden 
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich 
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid 
niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.  

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 
opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt 
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op 
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten 
daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de 
opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder 
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding 
rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst 
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting 
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van 
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is 
verplicht. 

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 
opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever 
zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden 
aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever 
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 
opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze 
aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is 

gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te 
voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. 

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of 
faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet 
binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, 
van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de 
opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, 
staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met 
directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te 
annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 
opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk 
opeisbaar. 

9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk 
annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de 
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de 
eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de 
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal 
aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 
Artikel 17 - Reclameren 
1. Op straffe van verval zijn recht tot reclameren dient de opdrachtgever 

eventuele reclameringen verband houdende met zichtbare 
onvolkomenheden in de te leveren hoeveelheid en/of zaken 
onmiddellijk na levering aan de opdrachtnemer te melden. Alle 
overige reclameringen dienen binnen een week nadat de 
opdrachtgever met bekend is geworden of bekend had kunnen zijn, 
schriftelijk door de opdrachtnemer ontvangen.  

2.  Op straffe va verval zijn recht tot reclameren dient de opdrachtgever 
alle door de opdrachtnemer verstrekte voorschriften en/of instructies 
aangaande de zaken volledig en tijdig na te komen. 

3.  De opdrachtgever mag de geleverde zaken niet gebruiken voor 
andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst 
zijn bestemd, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn 
aanspraken op de opdrachtnemer verliest.  

4.  Reclameren is niet mogelijk met betrekking tot afwijkingen die het 
gevolg zijn van buiten komende oorzaken en/of van enige handelen 
of nalaten van de opdrachtgever of derden. 

5. Geleverde zaken mogen uitsluitend worden teruggezonden na 
schriftelijk akkoord door opdrachtnemer. Retourzending geschiedt 
voor rekening en risico van de opdrachtgever.  

 
Artikel 18 - Overmacht 
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.  

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. 

3. Als omstandigheden en van buitenkomende oorzaken in de vorige 
twee genoemde leden van dit artikel bedoeld, gelden onder andere, 
doch niet limitatief, vorst, verkeersstoringen, verlies of beschadiging 
bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, 
defecten aan machines, niet volledige en/of vertraagde levering door 
onze toeleveranciers en overige oorzaken welke buiten onze wil en/of 
ons toedoen ontstaan. 

 
Artikel 19 - Vrijwaring 

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele 
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan 
aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien 
hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de 
opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte 
bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval 
verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in 
het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder 
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten 
en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor 
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de 
opdrachtgever. 
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Artikel 20 - Intellectuele eigendom  
 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die 

hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele 
wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de 
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis 
ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 
strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van 
derden wordt gebracht. 

 
Artikel 21 – Bijzondere voorwaarden voor huur en verhuur 

1. Deze voorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden, voor zover 
daarvan hieronder niet uitdrukkelijk is afgeweken, van toepassing, 
indien er sprake is van een overeenkomst van huur en verhuur. 

2. De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde 
of wanneer zulks uitdrukkelijk met opdrachtgever is overeengekomen 
op het moment, waarop het gehuurde aan het adres van 
opdrachtgever is afgeleverd, en eindigt op de datum, waarop het 
gehuurde is terugontvangen, echter met dien verstande, dat, 
wanneer het verhuurde voor afloop van de overeengekomen huurtijd 
wordt teruggeleverd, de huursom wel over de gehele 
overeengekomen huurtijd verschuldigd is. 

3. De huurprijs voor mechanisch aangedreven materieel is gebaseerd 
op een werktijd van maximaal 45 uur per week. Voor weken, 
gedurende welke het gehuurde langer dan 45 uur per week in gebruik 
is, kan de huurprijs worden verhoogd in verhouding tot de 
overeengekomen huurprijs, en het aantal overuren. Opdrachtgever is 
verplicht van deze overuren iedere vier weken een schriftelijke 
opgave aan ons te verstrekken. 

4. Opdrachtgever heeft het recht het gehuurde voor verzending of 
afhaling te keuren of te doen keuren. Indien opdrachtgever van dit 
recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat 
en volledig te zijn afgeleverd. 

5. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het 
gehuurde vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van het 
gehuurde in ons depot / depot van onze externe leveranciers. 

6. Opdrachtgever is verplicht het verhuurde materieel gedurende de 
huur voor zijn rekening en risico in behoorlijke bedrijfsklare toestand 
te houden, te verzekeren en al het nodige te doen, tenzij uitdrukkelijk 
anders mocht zijn overeengekomen. Wij hebben tijdens de huur te 
allen tijde het recht het materieel te controleren of te doen 
controleren. Het niet uitoefenen van deze controle doet geen afbreuk 
aan onze rechten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade 
tegen nieuwwaarde, beschadigingen en diefstallen aan het gehuurde 
goed tijdens de looptijd van de overeenkomst. 

7. Na beëindiging van de huurperiode is opdrachtgever verplicht het 
verhuurde in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan 
ons. Wij zullen binnen veertien dagen na de teruglevering, het 
gehuurde materieel inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van 
opdrachtgever en zullen na inspectie opdrachtgever indien nodig 
schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. Wij zijn 
gerechtigd het terugontvangen verhuurde zelf te herstellen en te 
reinigen, indien ons dat nodig voorkomt. Alle kosten in verband met 
het bovenstaande komen voor rekening van opdrachtgever en zullen 
afzonderlijk worden gefactureerd. Voor wat betreft de bij gelegenheid 
van die inspectie aan het licht gekomen manco’s en beschadigingen 
zijn onze bescheiden bindend. 

8. Indien na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd 
opdrachtgever in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op 
de overeengekomen of aangegeven plaats terug te leveren, hebben 
wij het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt, onmiddellijk 
van opdrachtgever op te vorderen en voor rekening en risico van 
opdrachtgever weg te (doen) halen, waarbij deze zich verplicht ons 
toegang te verschaffen tot de plaats(en), waar het gehuurde zich 
bevindt. 

9. Opdrachtgever mag aan niemand enig recht op het gehuurde 
verlenen of het gehuurde aan derden onderverhuren of zijn rechten 
uit deze overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk aan 
derden overdragen. Evenmin is het opdrachtnemer toegestaan om 
zonder toestemming van ons het gehuurde van de plaats op het 
werk, waarvoor dit bestemd is, te verwijderen en/of op andere 
plaatsen en/of werken op te stellen. 

10. Gedurende de huurperiode is opdrachtgever verplicht alle ter zake 
geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege 
de overheid in acht te nemen. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle 
schade voortvloeiende uit het niet door opdrachtgever in acht nemen 
van deze voorschriften. 

11. Indien de verhuur is overeengekomen in gemonteerde staat en de 
montage c.q. demontage van het gehuurde wordt vertraagd door 
overmacht aan onze zijde, zal zulks geen verandering ten gevolge 
hebben ten aanzien van de overeengekomen datum van ingang van 
huur. 

12. Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de 
huurtermijn door ons zal worden afgehaald, zal opdrachtgever het 
materieel na voorafgaande mededeling transport gereed houden. 
Extra kosten ten gevolge van niet-nakoming van deze verplichting 
kunnen door ons in rekening worden gebracht. 

 
 
 

Artikel 22 - Geschillen 
1. Op alle door ons verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten 

overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever 
waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, welke 
mochten voortvloeien uit de door ons met de opdrachtgever gesloten 
overeenkomst, zullen ter onzer keuze worden beslecht door de 
bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn 
woonplaats heeft. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en 
opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van 
geschillenbeslechting. 


