Algemene voorwaarden Stegeman Oppervlaktebehandeling B.V.

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.

Werkzaamheden: de Werkzaamheden die Opdrachtnemer in Opdracht verricht, inhoudende:
Industriële reiniging: het verwijderen, afvoeren en (doen) verwerken van vervuiling, afzettingen en
dergelijke in de ruimste zin van het woord, van of in industriële gebouwen, installaties, magazijnen
etc., ongeacht of deze Werkzaamheden periodiek of incidenteel worden uitgevoerd.
ii.
Gevelreiniging: het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden ontstane vervuiling
aan verticale en/of horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of –structuur, alsmede het
op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of
impregnerende werking één en ander in de ruimste zin van het woord.
iii.
Calamiteiten reiniging: het na een calamiteit beredderen, reinigen en/of reconditioneren van opstallen,
machines en/of inventaris één en ander in de ruimste zin van het woord.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden
Werkzaamheden als hierboven onder 1. beschreven worden verricht.
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Aannemer: Stegeman Oppervlaktebehandeling B.V., die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van
de Opdrachtgever Werkzaamheden uitvoert.
5. Partij(en): Aannemer en/of Opdrachtgever.
6. Werkomschrijving: Een aan de opdrachtbevestiging gehecht formulier, waarop de Aannemer in overleg
met de Opdrachtgever een omschrijving geeft van de te verrichten Werkzaamheden, en van de te
verzorgen en/of voorbereidingsmaatregelen welke door de Opdrachtgever zullen worden getroffen. Bij
periodiek te verrichten Werkzaamheden zal op het formulier tevens worden aangegeven in welke
frequentie de verschillende Werkzaamheden zullen worden verricht.
7. Object: Het te behandelen c.q. te reinigen oppervlak, gebouw, installatie, voorraad, inventaris en andere
roerende en/of onroerende zaken ten behoeve waarvan Werkzaamheden dienen te worden verricht.
8. Overeenkomst / Opdracht: elke afspraak tussen Partijen tot het door Aannemer ten behoeve van
Opdrachtgever (al dan niet periodiek) verrichten van Werkzaamheden, van welken aard dan ook, conform
het bepaalde in de door Opdrachtgever geaccepteerde opdrachtbevestiging van Aannemer.
i.

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten/Opdracht alsmede de
daaruit vloeiende Werkzaamheden tussen Aannemer en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Indien eenmaal tussen Partijen onder de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is gecontracteerd,
zijn de algemene voorwaarden ook automatisch onverkort van toepassing op iedere latere Overeenkomst
tussen Partijen, van welken aard dan ook, tenzij ten aanzien van de betreffende Overeenkomst tussen
Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen.
3. Indien enig beding deel uitmakend van de algemene voorwaarden en/of van de Overeenkomst gesloten
tussen Partijen nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft c.q. blijven de algemene voorwaarden en/of de
Overeenkomst voor het overige in stand en wordt het betreffende nietige of vernietigde beding geacht te
zijn geconverteerd in een geldig c.q. niet-vernietigbaar beding, waarbij – voor zover mogelijk – de inhoud
en strekking van het nietige c.q. het vernietigde beding wordt behouden.
4. Aannemer is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Aannemer zal Opdrachtgever
tijdig doch ten minste vier weken voor inwerkingtreding, schriftelijk (via elektronische weg inbegrepen)
informeren omtrent de gewijzigde voorwaarden. Opdrachtgever kan alsdan de Overeenkomst opzeggen
binnen zeven dagen na de kennisgeving tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de wijziging
in werking zou treden. In dit geval kan Opdrachtgever Aannemer niet aanspreken op nakoming van de
Overeenkomst.
5. Indien Opdrachtgever niet binnen voornoemde termijn van zeven dagen uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen
de aangekondigde wijzigingen, wordt Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben
aanvaard. Indien de wijziging is ingegeven door gewijzigde wetsbepalingen of andere van overheidswege
opgelegde regelgeving vormt de wijziging voor de Opdrachtgever geen aanleiding om de Overeenkomst te
beëindigen.
6. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene en/of bijzondere voorwaarden wijst Aannemer
uitdrukkelijk van de hand en zijn dan ook niet van toepassing op enige tussen Partijen gesloten
Overeenkomst, van welken aard dan ook.
Artikel 3
Offerte
Door Aannemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Een
offerte is geldig gedurende dertig (30) dagen na de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in
de offerte. Offertes kunnen tot uiterlijk vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst door Aannemer van
de aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte worden herroepen door Aannemer, zulks zonder opgaaf
van reden en zonder enig recht van Opdrachtgever tot vergoeding door Aannemer van schade of kosten

aan de zijde van Opdrachtgever. In het geval van herroeping als voormeld komt tussen Partijen geen
Overeenkomst tot stand ter zake de in de betreffende offerte vermelde Werkzaamheden.
Offertes van Aannemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever
staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en staat ervoor in dat zij naar beste weten
daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden heeft verstrekt aan
Aannemer.
Artikel 4
Opdrachtbevestiging
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever getekende
opdrachtbevestiging inclusief Werkomschrijving door Aannemer retour is ontvangen. In afwijking van het
voorgaande mag Aannemer ervan uitgaan dat Opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en
Werkomschrijving volledig akkoord heeft verklaard ingeval Opdrachtgever niet binnen acht dagen na
ontvangst van de opdrachtbevestiging met Werkomschrijving schriftelijk het tegendeel heeft bericht aan
Aannemer.
2. Op het moment dat Aannemer op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever in het kader van een
(eenmalige) Opdracht reeds is begonnen met de uitvoering van de Werkzaamheden wordt de
Opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de Werkomschrijving akkoord te zijn gegaan.
3. De inhoud van de Overeenkomst verbindt Aannemer niet verder dan de uitdrukkelijk in de offerte en/of de
opdrachtbevestiging (met de daarbij behorende Werkbeschrijving) genoemde Werkzaamheden, waarbij de
omschrijving in Werkomschrijving prevaleert. Aanvullende afspraken of wijzigingen met betrekking tot de
Overeenkomst binden Aannemer slechts indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn aanvaard.
4. Het annuleren van de Opdracht door de Opdrachtgever nadat de Overeenkomst op grond van dit artikel tot
stand is gekomen, is enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van Aannemer. Opdrachtgever is alsdan
gehouden om alle kosten te vergoeden die Aannemer tot aan het moment van annulering in redelijkheid
zijn gemaakt, één en ander conform opgaaf van Aannemer.
Artikel 5
Wijziging van de Overeenkomst
Tenzij anders in onderhavige algemene voorwaarden is bepaald, zijn wijzigingen op de opdrachtbevestiging
slechts bindend, indien die wijzigingen schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 6
Uitvoering van de Opdracht
1. De Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde algemeen erkende
feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. In bijzondere omstandigheden kan hiervan in gezamenlijk
overleg worden afgeweken.
2. De Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Werkomschrijving, met dien
verstande dat door Aannemer aangebrachte geringe wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit
van het werk, zijn toegestaan.
3. Aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de uitvoering van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor
glazenwaswerkzaamheden en/of eenmalige Werkzaamheden.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor Aannemer, en in geval van de in het vorige lid genoemde derden, de
onbelemmerde en noodzakelijke toegang verkrijg(t)(en) tot plaatsen, terreinen en gebouwen waar de
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en stelt, voor zover nodig, de daartoe benodigde pasjes e.d.
ter beschikking, alsmede eventueel bijbehorende instructies.
5. De uit de vertraging van de Opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet
behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde bescheiden, komen voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 7
Contractnaleving en controle
1. Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst of bij eenmalige Werkzaamheden bij inspectie direct na
oplevering door Opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de Werkzaamheden in
belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van de overeengekomen Werkomschrijving, of indien
Opdrachtgever constateert dat het resultaat van de verrichte Werkzaamheden duidelijk beneden een
tevoren schriftelijk afgesproken kwaliteitsniveau blijft, zal Opdrachtgever na constatering Aannemer
onverwijld, doch binnen 14 dagen. door middel van een aangetekend schrijven in kennis stellen van de
door hem geconstateerde afwijking.
2. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat ten minste:
a. Een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de plaats, aard en ernst van de geconstateerde
afwijking;
b. Een redelijke termijn waarbinnen Aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

Artikel 8
Hulpmiddelen
1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn in
de prijs inbegrepen. De Aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is
overeengekomen.
2. In afwijking van het hierboven in lid 1 bepaalde zal Opdrachtgever het voor de Werkzaamheden benodigde
water, gas, elektriciteit, lucht en stroom kosteloos beschikbaar stellen. Bij Werkzaamheden aan de
buitenkant van een gebouw is het Aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen,
die aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
3. In overleg tussen Opdrachtgever en Aannemer, zullen voldoende afsluitbare ruimten voor materiaalopslag
uitsluitend voor gebruik door Aannemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.
Artikel 9
Tarieven
1. In de Opdrachtbevestiging wordt aangegeven of reis- en verblijfkosten, vergoeding voor reisuren en andere
aan de Opdracht gerelateerde kosten in de tarieven en de daarop verbonden kostenramingen zijn
inbegrepen.
2. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de Werkzaamheden geconstateerde, respectievelijk
aangenomen staat van het Object.
3. Indien, voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals – derhalve niet uitsluitend
– lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Aannemer gerechtigd in geval van duurovereenkomsten
de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Wederpartij en Aannemer
hierover schriftelijk uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.
4. Indien, voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals – derhalve niet uitsluitend
– lonen en/of prijzen van hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijk, een wijziging ondergaan,
is Aannemer gerechtigd in geval van periodiek uit te voeren Werkzaamheden, tijdens de looptijd van de
Overeenkomst de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever
en Aannemer hierover schriftelijk uitdrukkelijk andere afspraken hebben.
5. Alle door Aannemer gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW) en andere
heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd aan Aannemer, tenzij de Opdrachtgever
een Consument is dan zijn de tarieven en prijzen inclusief Omzetbelasting.
Artikel 10
Betaling
1. Betaling door Opdrachtgever van het aan Aannemer in het kader van de Opdracht verschuldigde dient te
geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, doch – bij gebreke van een overeengekomen
betalingstermijn – in geen geval later dan dertig (30) dagen na factuurdatum.
2. De in het eerste lid bedoelde betalingstermijn betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 83 sub a. van
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zodat indien na het verstrijken van deze termijn sprake is van nonbetaling of onvolledige betaling het verzuim van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 81 van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek van rechtswege intreedt, derhalve zonder dat daarvoor een nadere aanmaning c.q.
ingebrekestelling van Aannemer nodig is.
3. Bij het intreden van het verzuim als bedoeld in het vorige lid is Opdrachtgever aan Aannemer – zonder dat
daarvoor enige aanzegging van Aannemer nodig is –gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over
het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.
4. Nadat door Aannemer aan Opdrachtgever ten minste één aanmaning/herinnering is verzonden (al dan niet
per e-mail) ter zake een onbetaald gelaten factuur en betaling van deze factuur ook binnen de daarin
gestelde termijn (of bij gebreke van een gestelde termijn: binnen een termijn 14 dagen na de datum van
de aanmaning/herinnering) achterwege blijft, is Aannemer gerechtigd om de incasso van de onbetaald
gelaten factuur uit handen te geven aan een derde (deurwaarder, advocaat etc.).
5. Indien Aannemer incassomaatregelen moet nemen om haar facturen te innen, ongeacht of zij dat zelf doet
en ongeacht of zij dit uitbesteedt, en Opdrachtgever een Consument is, dan is Opdrachtgever
incassokosten verschuldigd ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het
bijbehorende Besluit als bedoeld in artikel 6:96 BW.
6. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Aannemer gerechtigd om direct en zonder aanmaning een
minimumvergoeding in rekening te brengen aan Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, conform het
bepaalde in artikel 6:96 BW. Indien Aannemer incassomaatregelen neemt om haar facturen te innen,
ongeacht of zij dat zelf doet of dit uitbesteedt, en Opdrachtgever geen Consument is maar handelt ter
uitoefening van een beroep of bedrijf, komen alle buitengerechtelijke incassokosten die Aannemer in dat
geval maakt geheel ten laste van Opdrachtgever, welke buitengerechtelijke incassokosten door Partijen bij
voorbaat worden vastgesteld op 15 % van het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de rente als
bedoeld in het vierde lid, met een minimum van € 250, - (zegge: tweehonderdvijftig Euro), waarbij niet
relevant is of Aannemer deze kosten daadwerkelijk aan de door haar ingeschakelde derde heeft moeten
voldoen. Overigens blijft Aannemer bevoegd om de daadwerkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten van Opdrachtgever te vorderen indien deze het voormelde door Partijen vastgestelde
percentage te boven gaan.
7. Ook alle gerechtelijke kosten die Aannemer moet maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde
Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen, dus ook indien
deze boven het door het betreffende gerecht gehanteerde liquidatietarief uitkomen. Opdrachtgever dient
derhalve de rekening van de advocaat en de deurwaarder te voldoen, alsmede alle mogelijke andere
gerechtelijke kosten.
8. Door Opdrachtgever aan Aannemer gedane betalingen strekken – onafhankelijk van de door Opdrachtgever
bij een betaling gedane mededeling – in de eerste plaats ter voldoening van ten aanzien van enige factuur
aan Aannemer verschuldigde rente en buitengerechtelijke kosten als bedoeld in het eerste en tweede lid en
vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen van Aannemer die het langst openstaan.

9.

Aannemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld voor de
behoorlijke nakoming van zijn betalingsverplichtingen (aanvullende) zekerheid stelt in een door Aannemer
te bepalen vorm of een redelijk (nader) voorschot voldoet aan Aannemer, zulks geheel ter beoordeling van
Aannemer. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het verlangde voorschot te
betalen, is Aannemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de
Opdracht onmiddellijk te beëindigen c.q. op te schorten, dit zonder enig recht van Opdrachtgever tot
vergoeding door Aannemer van schade of kosten aan de zijde van Opdrachtgever, en is al hetgeen
Opdrachtgever aan Aannemer uit welken hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.
10. Indien, onder meer bij brand- en roetreiniging, de Werkzaamheden van Aannemer strekken tot het
herstellen van schade waarvoor van de kant van Opdrachtgever recht bestaat op het innen van
verzekeringsgelden, zal Opdrachtgever op verzoek van Aannemer meewerken aan een cessie van de
vordering op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom. Dit laat onverlet de verplichting van
Opdrachtgever tot betaling van de volledige factuur, ingeval de het bedrag van de factuur de uitgekeerde
verzekeringsgelden overtreft, alsmede de verplichting tot betaling van de Omzetbelasting indien en
voorzover deze niet in de verzekeringsgelden zijn inbegrepen.
Artikel 11
Aansprakelijkheid
1. Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover
deze het gevolg zijn van opzettelijk handelen dan wel grove schuld bij de uitvoering door Aannemer en/of
door haar ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid van Aannemer voor indirecte schade, waaronder mede
begrepen, gevolgschade, gederfde winst, stagnatieschade immateriële schade en bedrijfs- en milieuschade,
wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer onder alle omstandigheden voor aanspraken van derden wegens bij of
ten gevolge van de uitvoering van deze Overeenkomst geleden schade, die niet het gevolg is van een
kennelijke onzorgvuldigheid van Aannemer of zijn personeel.
3. De aansprakelijkheid van Aannemer is in geval van een eenmalige Opdracht beperkt tot het bedrag van het
te factureren respectievelijk het overeengekomen bedrag Werkzaamheden. Ingeval van een Opdracht die
strekt tot het periodiek verrichten van Werkzaamheden is de aansprakelijkheid van Aannemer beperkt tot
een bedrag overeenkomend met anderhalf keer het bedrag van de factuur over het laatste kalenderjaar
met dien verstande dat enige schadevergoedingsplicht van Aannemer te allen tijde is gemaximeerd tot een
bedrag van € 50.000, - (zegge: vijftigduizend Euro). Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende
gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
4. Aannemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het niet naar behoren
functioneren van behandelde objecten. Aannemer is derhalve niet aansprakelijk voor schade in de zin van
productieverlies, winstderving of andere indirecte kosten.
5. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten of tekortkomingen in gegevens die door
of namens Opdrachtgever zijn verstrekt, dan wel voor schade die daarvan het gevolg is.
6. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade aan voegwerk.
7. Voor de overeengekomen Werkzaamheden waarbij materialen ge- of verbruikt zijn en/of afvalstoffen zijn
ontstaan, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de plaats waar en de wijze waarop Opdrachtgever zich
van de ge- of verbruikte materialen en/of afvalstoffen wil ontdoen.
Artikel 12
Garantie
Indien door Aannemer garanties worden verstrekt, betreffen deze alleen de door hem of namens hem aan het
Object verrichte Werkzaamheden.
Artikel 13
Schadeloosstelling
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van het
personeel van Aannemer met Aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de Overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel
van Aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten Aannemer
om, in te schakelen voor het verrichten van Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever en derden.
2. Indien zonder toestemming van Aannemer door Opdrachtgever een werknemer van Aannemer wordt
ingeschakeld op de wijze als bedoeld in het eerste lid, verbeurt Opdrachtgever zonder dat zij daartoe door
een wederpartij bij deze overeenkomst behoeft te worden aangemaand of in gebreke gesteld, en zonder
dat rechtelijke tussenkomst geboden is ten behoeve van Aannemer een direct opeisbare boete van € 500, per bedoelde overtreding voor elke week of een gedeelte van een week, dat de overtreding voortduurt
zulks onverminderd de bevoegdheid van Aannemer om nakoming en/of vergoeding van de werkelijk
geleden schade te vorderen. Boete en schadevergoeding/nakoming kunnen derhalve naast elkaar
gevorderd worden.

Artikel 14
Duur van de Overeenkomst na beëindiging
1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van de Opdracht, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
2. Overeenkomsten welke strekken tot het periodiek verrichten van Werkzaamheden worden geacht te zijn
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Beëindiging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van de
overeengekomen opzegtermijn. Bij gebreke van een overeengekomen opzegtermijn geldt hiervoor een
periode van 3 maanden. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van een kalendermaand.
4. Wanneer sprake is van omstandigheden, handelingen of gedragingen aan de zijde van Opdrachtgever,
waardoor redelijkerwijs van Aannemer niet kan worden verlangd dat zij de Opdracht verder vervult, heeft
Aannemer het recht om de Opdracht en de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft Aannemer
recht op betaling voor de tot op dat moment verrichte Werkzaamheden en op vergoeding van de tot op dat
moment gemaakte kosten.
5. Aannemer is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien sprake is van wijzigingen van
overheidswege die van invloed zijn op de ingevolge de Opdracht uit te voeren werkzaamheden, waaronder
begrepen wetswijzigingen, die bezwarend zijn voor Aannemer. Voor opzegging ingevolge dit artikellid door
Aannemer geldt een opzegtermijn zoals bepaald in lid 3 van dit artikel doch met een maximum van 3
maanden, tenzij voortzetting van de Werkzaamheden gedurende de opzegtermijn wettelijk niet is
toegestaan.
6. Ingeval Opdrachtgever overgaat tot tussentijds beëindiging van een Overeenkomst, is Opdrachtgever
aansprakelijk voor de schade die Aannemer lijdt ten gevolge van de tussentijdse beëindiging, tenzij
Opdrachtgever kan aantonen dat er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die
aan Aannemer zijn toe te rekenen. Aannemer behoudt bij tussentijdse beëindiging daarnaast aanspraak op
betaling van voor de tot dan toe verrichte Werkzaamheden, waarbij deze betaling direct opeisbaar is.
7. Partijen hebben beiden het recht om de Opdracht met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven op
te zeggen indien de wederpartij in verzuim is met de voldoening aan één of meer van zijn
(betalings)verplichtingen en hieraan ook na een ingebrekestelling niet voldoet binnen de daartoe gestelde
redelijke termijn. Onverminderd voorgaande zijn Partijen voorts bevoegd Overeenkomst met onmiddellijke
ingang, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het
moment dat:
i. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
ii. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
iii. de wederpartij overgaat tot liquidatie of anderszins zijn bedrijfsvoering staakt;
iv. op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is
verklaard;
v. op de wederpartij tot (buitengerechtelijke) schuldsanering wordt toegelaten
Het voorgaande laat onverlet de mogelijkheid van ontbinding door Partijen van de Overeenkomst op grond
van de wet.
8. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der Partijen alle in zijn bezit zijnde goederen, zaken en
(originele) documenten die in eigendom toebehoren aan de andere Partij onverwijld aan die andere Partij
ter hand te stellen, met dien verstande dat Aannemer het recht heeft om deze verplichting op te schorten
tot het moment waarop alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever zijn voldaan.
Artikel 15
Overmacht
1. Indien Aannemer door overmacht niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
(tijdig) na te komen, heeft Aannemer het recht haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op
te schorten tot het moment dat Aannemer alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder
dat Aannemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij
gehouden is tot enige vergoeding van schade of kosten aan de zijde van Opdrachtgever.
2. Indien nakoming binnen een redelijke termijn niet alsnog mogelijk is, heeft Aannemer het recht de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden. Het staat ter uitsluitende
beoordeling van Aannemer of de opdrachtuitvoering nog kan plaatsvinden. In het voornoemde geval
behoudt Aannemer aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden, waartegenover
Aannemer zich verplicht de (voorlopige) resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden aan
Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij
Opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden buiten controle van Aannemer die de uitvoering van
de Opdracht verhinderen, waaronder doch niet beperkt tot een tekort aan, ziekte of verhindering van
personeel van Aannemer, verhindering, ziekte of wanprestatie ten aanzien van door Aannemer
ingeschakelde derden, technische storingen en defecten in machines en installaties, bijzondere of niet
werkbare weersomstandigheden, stagnatie in de toelevering van grondstoffen en hulpstoffen, waterschade,
overheidsmaatregelen en/of andere stagnaties in de normale gang van zaken in de onderneming van
Aannemer, alles in de ruimste zin.
Artikel 16
Vervaltermijnen
1. Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen rechtsvorderingen en andere
bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, jegens Aannemer in verband met het
verrichten van Werkzaamheden door Aannemer in ieder geval na twaalf (12) maanden na de datum
waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden, doch uit dien hoofde door Opdrachtgever géén schriftelijke claim is neergelegd bij
Aannemer. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in
artikel 317 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

2.

Voor het geval binnen de in het eerste lid vermelde termijn door Opdrachtgever een schriftelijke claim is
neergelegd bij Aannemer in verband met door haar voor Opdrachtgever verrichte Werkzaamheden, vervalt
iedere rechtsvordering van Opdrachtgever eveneens indien Aannemer niet binnen een termijn van twaalf
(12) maanden na de datum van ontvangst door Aannemer van de betreffende schriftelijke claim door
Opdrachtgever in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 18 bevoegde Rechtbank. Genoemde
termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 317 van Boek 3
van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17
Toepasselijk recht
Op alle offertes, Werkzaamheden en Overeenkomsten tussen Partijen, alsmede de algemene voorwaarden zelf,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 18
Geschillen
Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst, alsmede de algemene
voorwaarden zelf, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement
Overijssel.
***

