


d) de door opdrachtnemer te vergoeden schade is in alle gevallen steeds beperkt tot het 
factuurbedrag van de levering en/of dienst door opdrachtnemer waarop de aanspraak van 
opdrachtgever betrekking 11.2 Dadelijk nadat opdrachtnemer opdrachtgever kennis heeft 
gegeven van de voltooiing van het werk als bedoeld in lid 3 sub a van artikel 7, is het risico voor 
alle directe en indirecte schade aan het werk, uit wat voor oorzaak en door wiens toedoen dan 
ook, voor rekening van de opdrachtgever.
11.3 Overschrijding van levertijd als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden kan slechts 
aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks vooraf expliciet en schriftelijk is 
overeengekomen. Opdrachtnemer is in de overeengekomen gevallen slechts aansprakelijk tot 
voldoening van schade als gevolg van overschrijding van levertijd indien opdrachtgever hem 
schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever opdrachtnemer een termijn moet 
gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan 
zijn verplichtingen te voldoen, en de schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van 
schuld van opdrachtnemer. Het bedrag waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk gesteld kan 
worden, zal echter nimmer meer bedragen dan 10% van de aanneem-, opdracht- of koopsom 
(exclusief BTW).
11.4. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot 
schadevergoeding jegens opdrachtnemer ter zake van het gebruik van door opdrachtgever 
toegezonden en/of ter beschikking gestelde tekeningen en/of andere zaken respectievelijk 
gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
11.5 Elke aansprakelijkheid van opdrachtgever op grond van dit artikel vervalt drie jaren na de 
levering als bedoeld in artikel 7.
11.6 Het in dit artikel 11 bepaalde laat onverlet het bepaalde in artikel 5.

12: Reclame en opschorting
12.1. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste prestatie of reclames wegens kennelijke 
gebreken moeten onverwijld na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van het 
werk, zoals bedoeld in art. 7 lid 3, schriftelijk aan de opdrachtnemer worden gemeld, bij gebreke 
waarvan de rechten van de opdrachtgever t.a.v. die gebreken vervallen. Indien de onvolledige 
en/of onjuiste prestatie en/of kennelijke gebreken 3% of minder van het totale geleverde 
werk betreffen, zal de opdrachtgever deze zonder enige aanspraak jegens de opdrachtnemer 
accepteren.
12.2 Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten 
waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, 
met uitzondering van zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door 
opdrachtnemer hebben ondergaan , tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op 
opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 13: Garantie
13.1 Opdrachtnemer garandeert jegens Opdrachtgever dat de door hem uitgevoerde 
werkzaamheden voldoen aan de in de Overeenkomst van Opdracht gestelde kwaliteitseisen. 
Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op deze garantie indien het niet voldoen aan de 
overeengekomen kwaliteitseisen 3% of minder van het totale bewerkte oppervlak betreft.
13.2 De garantieperiode bedraagt vijf jaar en gaat in de dag na levering van het werk als bedoeld 
in artikel 7 van deze voorwaarden.
13.3 Uitgesloten van garantie is:
a) alle gevolgschade, inbegrepen gevolgschade die voortkomt uit herstelwerkzaamheden, 
waaronder, zonder dat dit een limitatieve opsomming is, bedrijfsstoornis, stagnatie, 
ontruimingskosten, schade aan andere objecten, alles in de ruimste zin van het woord;
b) alle schade die is ontstaan door of in verband met natuurrampen, oorlogen, opstand en 
andere vormen van overmacht;
c) alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met tijdens de garantieperiode 
gewijzigde atmosferische omstandigheden, alsmede als gevolg van of in verband met 
langdurige contaminatie met bouwprodukten zoals kalk, cement, oplosmiddel, stof, veroorzaakt 
door openbaar vervoer en dergelijke;
d) alle schade als gevolg van of in verband met gebrekkige en/of onoordeelkundige en/of 
onvoldoende handelingen op het gebied van: reiniging en onderhoud, transport en opslag, 
montage, mechanische belasting en aanlevering;
e) alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met ontwerp-, constructie- of 
materiaalfouten.
13.4 Opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan deze garantiebepaling indien 
opdrachtgever niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.
13.5 De garantie houdt in dat indien aan de voorwaarden voor een beroep op de garantie 
wordt voldaan, opdrachtnemer de zaken geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening, conform 
het bepaalde in lid 8 van dit artikel, opnieuw zal bewerken en/of repareren. Opdrachtgever zal 
daartoe, indien opdrachtnemer zulks wenst, de opnieuw te bewerken en/of te repareren zaken 
voor zijn rekening aan het adres van opdrachtnemer verzenden.
13.6 Indien tijdens montage c.q. installatie van de zaken door opdrachtnemer wordt 
geconstateerd dat de zaken niet voldoen aan de in de overeenkomst van opdracht 
overeengekomen kwaliteitseisen dient montage c.q. installatie onmiddellijk gestaakt te worden 
en dienen de betreffende gebreken onverwijld schriftelijk gemeld te worden aan opdrachtnemer.
13.7 Indien door opdrachtnemer gewenst verschaft opdrachtgever opdrachtnemer de 
mogelijkheid om onbelemmerd en onverwijld tot herbewerking en/of reparatie over te kunnen 
gaan. De opdrachtgever verplicht zich daarbij tot het gratis beschikbaar stellen van klim- en 
steigermateriaal.
13.8 Kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie ten gevolge van de in dit artikel gedefinieerde 
garantie komen geheel of gedeeltelijk voor rekening van opdrachtnemer. Het aandeel van 
opdrachtnemer in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie is afhankelijk van het jaar 
na levering waarin het gebrek bij opdrachtnemer schriftelijk is gemeld. Voor het vaststellen van 
het aandeel van opdrachtnemer in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie geldt de 
navolgende schaal:
1e jaar 100%
2e jaar 80%
3e jaar 60%
4e jaar 40%
5e jaar 20%
13.9 Het aandeel van opdrachtnemer in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie 
zal nimmer hoger zijn dan de hoogte van de oorspronkelijke opdracht-/aanneemsom. Indien 
opdrachtnemer aantoont dat de oorzaak van het niet voldoen aan de overeengekomen 
kwaliteitseisen gelegen is in de door opdrachtnemer van derden betrokken grondstoffen, dan 
zal het aandeel van opdrachtnemer in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie nimmer 
hoger zijn dan het bedrag dat de desbetreffende leverancier van opdrachtnemer aan hem zal 
vergoeden.

13.10 Het opnieuw bewerken en/of repareren in de zin van deze algemene garantievoorwaarden 
geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke melding van de gebreken door opdrachtgever op 
een door opdrachtnemer vast te stellen wijze.

14: Transport
14.1. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever. 
Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
14.2. Mocht een beroep op het gestelde in artikel 14.1 niet opgaan dan is opdrachtnemer 
nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het 
verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar 
kan verkrijgen en zal hij op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel 
verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

Artikel 15: Betaling
15.1. Betaling zal steeds plaats dienen te vinden ten kantore van opdrachtnemer of door 
overschrijving op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening van opdrachtnemer.
15.2. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of 
het uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen geldt als betalingstermijn 30 dagen na 
factuurdatum.
15.3. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming 
van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van 
de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien 
krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft 
opdrachtnemer het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, 
onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.
15.4 Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de 
nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een 
vaste levertijd is overeengekomen.
15.5. Wanneer door opdrachtnemer ten aanzien van bepaalde geleverde zaken of verrichte 
werkzaamheden betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in een aantal termijnen 
aansluitend op de datum van levering of facturering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting 
over het totale bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.
15.6. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds 
geleverde, resp. te bewerken of bewerkte zaken verhinderen, brengen geen verandering in de 
geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
15.7. Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op opdrachtnemer te 
verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.8. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte 
betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat 
van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is 
aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd 
en wanneer deze overlijdt of in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
15.9. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen één 
maand na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn 
aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de 
wettelijke renten evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager 
is dan 10%.
15.10. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van 
opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn 
veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval 
wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. 
Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde 
van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich 
verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling 
van de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever 
aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der 
faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 16: Prijswijziging
16.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van grondstoffen, materialen en 
lonen geldend op de dag van offerte.
16.2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van de overeenkomst en de levering een 
tijdvak van drie maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de grondstoffen en materialen 
en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs 
evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal 
geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

Artikel 17: Ontbinding
17.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een 
schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke 
ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst opdrachtnemer 
schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen 
na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever 
nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
17.2. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of 
zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn 
verplichtingen.
17.3. Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van 
zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, 
gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval 
van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking 
van reeds door opdrachtnemer verricht prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op 
betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook 
genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is 
in de vestigingsplaats van opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.


