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ALGEMENE LEVERINGS – en BETALINGSVOORWAARDEN 

 

van YERSEKE GROUP 

Versie 02-15 

 

Deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de internetpagina 

http://www.yersekegroup.nl/algv.html of worden op uw verzoek kosteloos verzonden. 

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing van de hieronder aangegeven bedrijven. 

 

Yerseke Group,  

 

Yerseke Handel Weg- en Waterbouw,  

Europe Trading Holland, h.o.n. Yerseke Milieutechniek, 

            h.o.n. Yerseke Onderhoud en Verhuur, 

                                             h.o.n. Yerseke Watersportservice,  

      

bovenstaande bedrijven zijn formeel buitenlandse vennootschappen, met als rechtsvorm 

Incorporation en allen met statutaire zetel in Delaware 19901, en gevestigd te Yerseke. 

 

Yerseke Beheer, tevens h.o.n. Yerseke Watersport, 

Yerseke Management & Vastgoed bv 

Yerseke Groep BV 

Yerseke Group Specials BV 

De volledige namen en gegevens zijn: 

 

V.E.N. Holding Inc. h.o.d.n.  Yerseke Group. 

                   Stat. zetel Delaware 19901 

                   D.d van oprichting 11-02-1985 

                   Reg. nr. 2054628  

                   Gevestigd  in Yerseke, Kreeft 13 

                   Inschrijfnr KvK 22026697 te Middelburg. 

 

Yerseke Inc.  h.o.d.n. Yerseke Handel Weg-en Waterbouw, 

              Stat. zetel Delaware 19901 

              D.d van oprichting 11-02-1985, 

              Reg. nr. 2885680 

              Gevestigd te Yerseke Kreeft 13, 

              Inschrijfnr KvK. 22026696 te Middelburg. 

http://www.yersekegroup.nl/algv.html
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                    Inschrijfnr. KvK. 22031979 te Middelburg 

 

Yerseke Beheer vof, tevens h.o.n Yerseke Watersport,  

                     Stat. Zetel  Kreeft 13  Yerseke  

                     d.d  van oprichting 01-01-1999 

                     Gevestigd te Yerseke Kreeft 13, 

                      Inschrijving KvK 22044962 te Middelburg. 

 

 

Yerseke Management & Vastgoed bv, 

                       Stat. Zetel Kreeft 13 Yerseke, 
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Yerseke Group Specials bv 

   Stat. Zetel Kreeft 13 Yerseke, 
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   Gevestigd te Yerseke Kreeft 13, 

   Inschrijving KvK 62724908 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

Yerseke Group, e.a. 
 

I   ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 

 

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

"opdrachtnemer":  

Yerseke Group, statutair zetelende te Hockessin (Delaware), gevestigd en 

kantoorhoudende te Yerseke Kreeft 13, 

Europe Trading Holland, h.o.n. Yerseke Milieutechniek, Yerseke Onderhoud 

en Verhuur en Yerseke Watersportservice, statutair zetelende te  

Dover (Delaware), gevestigd en kantoorhoudende aan de Kreeft 13  

Yerseke Handel Weg- en Waterbouw, statutair zetelend  

te Hockessin, gevestigd en kantoorhoudende aan de Kreeft 13 te Yerseke; 

Yerseke Beheer, ook h.o.n. Yerseke Watersport, gevestigd en kantoorhoudend 

aan de Kreeft 13 te Yerseke. 

Yerseke Management & Vastgoed bv, gevestigd en kantoorhoudend aan de 

Kreeft 13 te Yerseke.  

 

"opdrachtgever": natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon  

aan wie door de opdrachtnemer een offerte/aanbieding is gericht,  

danwel van wie de opdracht uitgaat. 

 

Artikel 2 

 

Deze voorwaarden maken deel uit van aanbiedingen/offertes/overeenkomsten 

betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of leveranties door 

opdrachtnemer, en alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van kracht, voor 

zover niet door partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 

Werkzaamheden van de opdrachtnemer betreffen met name:  

aanneming van grond-, weg- en waterbouwwerken, werken van 

afvalwaterzuivering en pomptechniek, aanleggen van folies voor 
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milieukundige werken, alsmede aanneming van bouwwerken en aanverwante 

werkzaamheden.  

 

Leveranties hebben met name betrekking : 

op drainageproducten, rioleringsmaterialen, hardhout, inlandshout, 

recyclingproducten, kunststof producten, geo-textiel, wegbebakening, 

meetkundige apparatuur en alle producten, welke verband houden met 

opgemelde werkzaamheden,  

 

Verhuur van bedrijfsruimte hebben met name betrekking op: 

het verhuren van stallingsruimte voor schepen, en opslagruimte in 

afzonderlijke bedrijfsverzamelgebouw aan derden. 

 

Onder watersportactiviteiten wordt hoofdzakelijk verstaan : 

het uitvoeren van alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan schepen,  

het hijsen en vervoeren van schepen, hoofdzakelijk pleziervaartuigen, incl. 

verkoop van scheepsbenodigdheden, bemiddeling in verkoop van schepen en 

verhuur van schepen. 

 

Bovenop deze Algemene Voorwaarden geld voor het verhuur van 

stallingsruimte voor schepen en voor de watersportactiviteiten aanvullend het 

huishoudelijk reglement. Welke eveneens wordt gepubliceerd op de 

internetpagina  http://www.yersekegroup.nl/algv.html of op uw verzoek 

kosteloos verzonden. 

 

http://www.yersekegroup.nl/algv.html
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II   AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN 

 

Artikel 1 

 

Offertes/aanbiedingen, waaruit niet het tegendeel volgt, zijn vrijblijvend  

in die zin, dat door aanvaarding door de opdrachtgever daarvan nog geen 

overeenkomst tussen partijen tot stand komt. 

 

De overeenkomst tussen partijen komt eerst tot stand door schriftelijke - door 

opdrachtnemer aan opdrachtgever gerichte - opdrachtbevestiging, welke wordt 

ter hand gesteld of verzonden door opdrachtnemer uiterlijk acht dagen na 

ontvangst door opdrachtnemer van de aanvaarding van de offerte/aanbieding. 

 

Ingeval opdrachtnemer de schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen deze 

termijn van acht dagen aan opdrachtgever heeft doen toekomen, vervalt de 

offerte en komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand, tenzij partijen 

alsnog anders overeenkomen. 

 

Behalve op de hierboven aangegeven wijze kan - met name bij bijvoorbeeld 

"directe leveringen"- tussen partijen een overeenkomst tot stand komen op 

basis van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht, waaraan geen offerte 

vooraf is gegaan en wel zoals hieronder aangegeven. 

 

Artikel 2 

 

Opdrachten en wijzigingen daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk 

door de opdrachtgever worden verstrekt. 

 

Artikel 3 

 

Schriftelijke opdrachten van opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een 

duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 

 

Artikel 4 

 

Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor de opdrachtnemer eerst bindend, 

indien zij binnen acht dagen na ontvangst daarvan door de opdrachtnemer - al 

dan niet schriftelijk - zijn aanvaard c.q bevestigd, danwel de opdrachtnemer 

daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 
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Artikel 5 

 

Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, 

al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering 

van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging 

uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht 

danwel door haar boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 

vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. 

 

 

Artikel 6 

 

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van 

opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door 

haar schriftelijk zijn bevestigd. 

 

III   PRIJS 

 

Artikel 1 

 

De prijzen van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op een eenmalige levering en 

een ononderbroken uitvoering van het werk. 

 

Artikel 2 

 

In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is, tenzij uitdrukkelijk 

anders bepaald, niet begrepen hetgeen verschuldigd is of zal zijn op grond van 

omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten door deze 

belastingen veroorzaakt komen ten laste van de opdrachtgever. 

 

Artikel 3 

 

Indien na de datum van overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een 

verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare  

omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs 

dienovereenkomstig te verhogen. 
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Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uit-

oefening van een beroep of bedrijf, zal een prijsverhoging niet plaatsvinden, 

dan nadat drie maanden zijn verstreken na datum van totstandkoming van de 

overeenkomst. 

 

Artikel 4 

 

Voor de berekening van meerwerk zijn de hierboven genoemde drie artikelen 

van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 5 

 

Kostenbegroting en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet 

afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele 

nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en 

dergelijke moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht. 

 

Artikel 6 

 

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering vanuit winkel/magazijn 

en zijn kosten van in- en uitladen en van vervoer van de in de overeenkomst 

begrepen zaken niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening 

gebracht; te dier zake door de opdrachtnemer betaalde kosten worden 

beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever. Het in de vorige zin 

bepaalde is niet van toepassing indien de opdrachtnemer op zich heeft 

genomen de zaken te leveren onder het beding "franco werk". In dat geval zijn 

de kosten van inladen en vervoer begrepen in de door de opdrachtnemer 

genoemde prijs. 

 

Artikel 7 

 

Indien de opdrachtnemer, zonder de werkzaamheden in opdracht te hebben, 

wel daarbij hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt zulks 

voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
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IV   TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

 

Artikel 1 

 

In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en 

dergelijke vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze 

uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of door 

de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging. 

 

Artikel 2 

 

De door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte alsmede de door haar 

vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, 

gereedschappen en dergelijke blijven haar eigendom, ook al zijn daarvoor 

kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in, dat geen 

gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage en/of 

constructiemethoden dan met haar uitdrukkelijke toestemming worden 

gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. 

 

 

V   OMVANG VAN HET WERK 

 

Artikel 1 

 

Indien de opdrachtnemer, zonder werkzaamheden in opdracht te hebben, bij de 

werkzaamheden van advies dient, aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele 

verantwoordelijkheid voor deze werkzaamheden. Voor het advies zullen de 

gemaakte kosten, namelijk de arbeidsuren en de reiskosten, in rekening worden 

gebracht. 

 

Artikel 2 

 

Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die op de werkplek noodzakelijk zijn 

voor het adequaat uitvoeren van het werk, zijn voor rekening en risico van de 

opdrachtgever en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, 

behoudens indien de uitvoering van bedoelde inrichtingen en/of voorzieningen 

door of vanwege de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege 

laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. 
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Artikel 3 

 

De opdrachtgever is tegenover de opdrachtnemer er volledig voor 

verantwoordelijk dat: 

 

a. opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van het werk aankomt, haar 

werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid 

is haar werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en 

bovendien buiten de normale werkuren, indien opdrachtnemer tijdig aan 

de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat de opdrachtnemer het voor de 

voortgang van het werk noodzakelijk acht het tijdstip van het begin of 

einde der werkuren buiten de normale werkuren te stellen; 

 

b. de hem/haar ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden worden 

verschaft ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De 

benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van 

opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor telefoonaansluiting; 

 

c. door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot 

het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden 

verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging 

ondervindt; 

 

d. alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere 

voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd. 

 

Artikel 4 

 

Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in artikel 4 gestelde 

voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, komen voor rekening van de 

opdrachtgever. 

Indien de opdrachtnemer door omstandigheden buiten haar schuld de 

werkzaamheden niet geheel ononderbroken kan uitvoeren, houdt de 

opdrachtnemer zich het recht voor het tot op dat moment gereed gekomen 

gedeelte op te leveren en dientengevolge te factureren.  

 

 

 

 



  
 11 25-2-15 

Artikel 5 

 

Alle kosten, welke ontstaan doordat de werkzaamheden buiten de schuld van 

opdrachtnemer worden onderbroken, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Meeruren en wachturen van het door de opdrachtnemer gebruikte personeel 

zullen worden verrekend volgens de door de opdrachtnemer vastgestelde 

uurlonen en opslagen. 

 

 

VI   LEVERTIJD 

 

Artikel 1 

 

Opgegeven oplever- en levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale 

termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering 

dient de opdrachtnemer in gebreke te worden gesteld. 

 

Artikel 2 

 

De (op)leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der 

overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de 

voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. 

Indien buiten schuld van de opdrachtnemer een vertraging ontstaat tengevolge 

van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering 

van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de 

leveringstermijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking 

genomen, redelijk is. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever van de 

verlenging op de hoogte. 

 

Artikel 3 

 

Indien de opdrachtnemer door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de 

zaken af te leveren, zodra deze daartoe gereed zijn, zal zij eventuele kosten van 

opslag en andere daardoor veroorzaakte kosten aan de opdrachtgever in 

rekening kunnen brengen. 
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Artikel 4 

 

De leveringstermijn gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: 

 

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 

 

b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering 

van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en 

dergelijke; 

 

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden 

noodzakelijke formaliteiten; 

. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de 

overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij 

vooruitbetaling dient te worden voldaan. 

 

Artikel 5 

 

De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd zodra zij op het werk 

zijn afgeleverd, danwel aan de opdrachtgever zijn overhandigd. 

 

Artikel 6 

 

Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft 

overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of 

gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst of schadevergoeding. 

 

 

VII  OPSLAG VAN MATERIALEN 

 

Artikel 1 

 

De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen, dat alle door de opdrachtnemer 

op de werkplek geleverde materialen, die niet direct na aanvoer 

geïnstalleerd/verwerkt kunnen worden, droog worden opgeslagen. 
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Artikel 2 

 

De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen, dat de opgeslagen materialen, 

die niet direct na aanvoer geïnstalleerd/verwerkt kunnen worden, onmiddellijk 

worden nagemeten en dat eventuele verschillen terstond aan de opdrachtnemer 

worden opgegeven. 

 

Artikel 3 

 

Indien door omstandigheden buiten de schuld van de opdrachtnemer de 

aangevoerde materialen niet tijdig kunnen worden 

gemonteerd/geïnstalleerd/verwerkt, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk  

voor schade aan die materialen, veroorzaakt door onjuiste opslag. 

 

VIIa     VERHUUR BEDRIJFS- en STALLINGSRUIMTE: 

 

Artikel 1 

 

Opslag van materiaal en stalling van materieel is voor risico van de huurder. 

De huurder zal het gehuurde als goed huisvader onderhouden.Het 

huishoudelijke reglement is te allen tijde zonder beperking van toepassing . 

            De huurder is verplicht een passende verzekering af te sluiten, welke schade aan de  

                         verhuurder en aansprakelijkheid voor de verhuurder dekt.   

                          Het is niet toegestaan om brandgevaarlijke, explosieve stoffen  in de     

                         opslag/stallingsruimte op te slaan. De  activiteiten welke de huurder onderneemt dienen  

                         te voldoen aan de geldende bepalingen van het bestemmingsplan van de gemeente.   

 

VIIb    EXPLOITATIE BOTENLIFT: 

 

Artikel 1 

 

De  botenlift met bijbehorende wasplaats, gelegen aan de Meerpaalweg 19 te 

Yerseke,( Julianahaven) wordt uitsluitend bediend door personeel van de 

opdrachtnemer.  

  Ten aanzien van het hijsen van schepen is ten allen tijde de eigenaar of een  

                        gemachtigde aanwezig, welke aangeeft waar en hoe de schepen opgepakt  

                        moeten  worden. 
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VIII  AANSPRAKELIJKHEID 

 

Artikel 1 

 

Dadelijk nadat de zaken bij of aan de opdrachtgever zijn afgeleverd, draagt de 

opdrachtgever het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door 

deze zaken mocht ontstaan. Tijdens in- en uitladen en vervoer van de zaken 

wordt dit risico - behoudens toedoen van de opdrachtnemer - evenzeer door de 

opdrachtgever gedragen, onverminderd eventuele aansprakelijkheid hiervoor 

van derden. 

 

Artikel 2 

 

Indien de opdrachtnemer, zonder de werkzaamheden in opdracht te hebben, 

wel bij de werkzaamheden hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, 

geschiedt zulks voor risico van de opdrachtgever. 

 

Artikel 3 

 

Behoudens grove schuld en de hierna onder IX aangegeven 

garantieverplichtingen is de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever nimmer 

aansprakelijk voor welke schade dan ook door opdrachtgever onmiddellijk of 

middellijk - zoals bedrijfsschade of schade als gevolg van aansprakelijkheid 

jegens derden - geleden, van materieel of immaterieel karakter, tengevolge van 

de uitvoering van overeenkomsten als waarop deze voorwaarden van 

toepassing zijn. De in de vorige zin neergelegde aansprakelijkheidsuitsluiting 

is evenzeer van toepassing voor het personeel van de opdrachtnemer en voor 

door de opdrachtnemer ter zake van uitvoering van de overeenkomst 

ingeschakelde derden en/of hulppersonen. Onder de in de eerste zin genoemde 

schade van de opdrachtgever en/of derden is evenzeer begrepen schade, waarop 

de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid van toepassing zijn, 

alsook schadeaanspraken, gebaseerd op internationale en nationale wetten 

betreffende intellectuele en industriële eigendom. 

 

Artikel 4 

 

Onverminderd het in het vorige lid vermelde, is aansprakelijkheid van de 

opdrachtnemer steeds beperkt tot de netto factuurwaarde van de zaken en 
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diensten ter zake waarvan de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer heeft 

plaatsgehad of zou hebben plaatsgehad. Onverminderd het in de vorige zin 

bepaalde zal de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger 

bedrag dan de verzekerde som van de door de opdrachtnemer ter zake van zijn 

bedrijfsaansprakelijkheid afgesloten verzekering. 

 

Artikel 5 

 

De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk 

schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden, eigen 

personeelsleden van opdrachtgever daaronder begrepen, tot vergoeding van 

schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze 

voorwaarden in verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten. 

 

Artikel 6 

 

Alle aanspraken tegen de opdrachtnemer dienen op straffe van verval van alle 

rechten bij de opdrachtnemer te worden ingesteld uiterlijk na een jaar en een 

dag na bekend zijn bij opdrachtgever van de schade c.q. tekortkoming. De in de 

artikelen 310 en 311 boek 3 genoemde verjaringstermijnen worden daarmede 

verkort tot een termijn van een jaar en één dag. 

 

 

 

 

IX   GARANTIE EN RECLAMERING 

 

Artikel 1 

 

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer 

in voor: 

                         

a. de deugdelijkheid van de geleverde zaken, in die zin, dat deze aan de 

overeenkomst beantwoorden; 

 

b. de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en de daarvoor gebruikte 

en/of geleverde materialen. 
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Artikel 2 

 

Tenzij een andere garantietermijn is overeengekomen, houdt de in artikel 1a 

gestelde garantie in, dat de opdrachtnemer zich verplicht tot drie maanden na 

levering van de zaken gebreken - niet zijnde bij aflevering direct waarneembare 

gebreken zoals hierna bedoeld - kosteloos te herstellen, danwel, ter keuze van 

opdrachtnemer, de gebrekkige zaak te vervangen. 

 

Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan deze garantieverplichting zaken of 

onderdelen vervangt, worden de vervangen zaken en/of onderdelen eigendom 

van de opdrachtnemer. 

 

Reclamering over direct bij aflevering uiterlijk waarneembare gebreken aan 

zaken, zoals die betreffende kleur, breukvorming, hoeveelheid, afmetingen etc., 

dient onmiddellijk na aflevering van de zaken te geschieden, doch in ieder 

geval binnen 24 uur daarna of zoveel eerder als de zaken verwerkt zijn, bij 

overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens opdrachtnemer ter zake 

die gebreken vervalt. 

 

Artikel 3 

 

a. Tenzij een andere garantietermijn is overeengekomen, houdt de in artikel 

1b gestelde garantie in, dat de opdrachtnemer zich verplicht tot zes 

maanden na de dag van oplevering van het werk, gebreken, die een direct 

gevolg zijn van onjuiste constructie, gebrekkige afwerking of gebruik 

van ondeugdelijk materiaal, kosteloos te herstellen. 

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer hiertoe zonder berekening van 

kosten in de gelegenheid stellen en tijdig de nodige voorzieningen en 

gebruikelijke hulpwerklieden ter beschikking stellen. Kosten die ontstaan 

doordat hieraan niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de 

opdrachtgever. 

 

b. Ten aanzien van door de opdrachtnemer aan te leggen folies wordt er 

garantie gegeven van tien jaar, waarbij de kosten van herstel maximaal 

zullen belopen een bedrag gelijk aan de aanneemsom, met een 

afschrijving van 10% per jaar. Dit laatste brengt met zich mee dat de 

opdrachtnemer over deze garantieperiode van tien jaar uitsluitend 

herstelwerkzaamheden behoeft te verrichten, waarvan de kosten 

maximaal bedragen een over deze periode lineair afnemend bedrag, 
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waarvan de hoogte derhalve uitsluitend het eerste jaar van de 

garantieperiode bedraagt 100% van de aanneemsom en het laatste jaar 

van de garantieperiode nog 10% van de aanneemsom. Voor zover het 

gegarandeerde bedrag voor de herstelwerkzaamheden niet toereikend is, 

zal de opdrachtgever zelf dienen bij te dragen in de kosten daarvan.  

 

 

Artikel 4 

 

Ter zake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of 

revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 

alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der opgedragen 

bewerkingen. 

 

Artikel 5 

 

Ten aanzien van gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig over-

heidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen, wordt 

geen garantie gegeven. 

 

Artikel 6 

 

Bij levering van gebruikt materiaal of gebruikte zaken in overleg met de 

opdrachtgever wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. 

 

Artikel 7 

 

Op van derden betrokken onderdelen/materialen wordt door de opdrachtnemer 

niet meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven. 

 

Artikel 8 

 

Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de 

opdrachtgever voorgeschreven wijze van (ver)werken, of van een door de 

opdrachtgever voorgeschreven constructie danwel geheel of gedeeltelijk zijn 

toe te rekenen aan een door de opdrachtgever voorgeschreven toeleverancier, 

adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie. 
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Artikel 9 

 

Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel danwel gedeeltelijk zijn toe 

te rekenen aan onoordeelkundige behandeling door opdrachtgever. 

 

Artikel 10 

 

Na wijzigingen aan het geleverde door opdrachtgever danwel na reparatiewerk-

zaamheden daaraan door een derde vervalt de garantieverplichting. 

 

Artikel 11 

 

Door vervanging of herstel van het geleverde krachtens deze 

garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantietermijn niet verlengd. 

 

Artikel 12 

 

Gedurende de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van 

enige verplichting uit de overeenkomst met opdrachtnemer, wordt geen 

garantie gegeven. 

 

X   BETALING 

 

Artikel 1 

 

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, geschiedt de betaling door de op-

drachtgever onmiddellijk na oplevering of aflevering à contant, bij gebreke 

waarvan de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim is en de hieronder 

overeengekomen vertragingsrente verschuldigd zal zijn. 

 

Artikel 2 

 

Indien partijen overeenkomen, dat betaling van de koopprijs eerst zal 

geschieden na facturering, dient de opdrachtgever te betalen binnen 14 dagen 

na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

Ingeval een bestelling door de opdrachtnemer in gedeelten wordt uitgevoerd, is 

de opdrachtnemer gerechtigd onmiddellijk betaling te vorderen voor het 

opgeleverde of afgeleverde deel, danwel daarvoor tussentijds te factureren. 
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Artikel 3 

 

Betaling van de gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of 

verrekening te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van 

betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in 

verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op 1% rente per maand, 

vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening. 

Reclame schort betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 4 

 

Artikel 4a 

 

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die 

handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf  is en niet onmiddellijk bij 

oplevering of aflevering danwel de vervaldag van de factuur betaalt, wordt hij 

geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder 

enige ingebrekestelling het recht hem eerdergenoemde rente in rekening te 

brengen en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke 

en buitengerechtelijke kosten. 

De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht minstens te bedragen 15% 

van de verschuldigde hoofdsom, waarvan geen bewijs behoeft te worden 

aangevoerd. Laatstgenoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de 

vordering uit handen is gegeven. 

 

Artikel 4b 

 

Indien de opdrachtgever consument is en niet onmiddellijk bij oplevering of 

aflevering danwel de vervaldag van de factuur betaalt, 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. 
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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,- 

 

 

Artikel 5 

 

De opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever te 

verlangen, dat deze zekerheid stelt ter zake van de nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen. 

 

Indien de opdrachtnemer dit verzoek heeft gedaan en zekerheidstelling uitblijft, 

heeft de opdrachtnemer, totdat de zekerheid wordt gesteld, het recht de 

nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment van 

zekerheidstelling. 

 

XI   EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 

Artikel 1 

 

Geleverde zaken, verwerkt en onverwerkt, blijven eigendom van de 

opdrachtnemer tot het gehele door de opdrachtgever verschuldigde bedrag ter 

zake levering en/of verrichte werkzaamheden, met inbegrip van rente en 

incassokosten, is voldaan. 

 

Artikel 2 

 

Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt de opdrachtnemer 

onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens 

opdrachtnemer aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, 

zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de door haar 

geleverde en aan onroerend goed bevestigde zaken op eerste vordering te 

demonteren en tot zich te nemen. 
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Artikel 3 

 

Indien een leverantie van zaken geschiedt in meerdere afleveringen, zullen alle 

reeds afgeleverde zaken eigendom blijven van de opdrachtnemer, totdat de 

desbetreffende leverantie en/of montage volledig door de opdrachtgever zal 

zijn voldaan. 

 

 

Artikel 4 

 

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk ter zake van 

eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van het gebruik, 

respectievelijk inroeping van het hierboven in artikel 2 en 3 vermelde. 

 

XII  OPLEVERING 

 

Artikel 1 

 

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd en geacht te zijn goedgekeurd: 

 

a. wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk danwel 

mondeling kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de 

opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 

 

b. na het verlopen van acht dagen, nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan 

de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk is voltooid en de 

opdrachtgever heeft nagelaten binnen de termijn op te nemen; 

 

c. bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien 

verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat 

gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

 

XIII  OVERMACHT 

 

Artikel 1 

 

Ingeval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met 

de opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden, zulks door een eenvoudige 

mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder 



  
 22 25-2-15 

dat de opdrachtnemer ter zake van de door de opdrachtgever door de 

ontbinding geleden schade tot enige vergoeding is verplicht. 

 

Artikel 2 

 

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, 

onwerkbaar weer, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in 

toelevering, stagnatie in respectievelijk beperkingen van leveringen door 

openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstoffen en/of grondstoffen, brand, 

machinebreuk en andere calamiteiten, stakingen en overigens alle onvoorziene 

omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang verstoren en/of de uitvoering 

van de opdracht vertragen of onmogelijk maken. 

 

XIV  GESCHILLEN 

 

Artikel 1 

 

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook 

ingeval de opdrachtgever gevestigd is in het buitenland, en de daaruit 

voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden beheerst door 

Nederlands recht. 

 

Artikel 2 

 

Voor zover geschillen volgens de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht 

behoren tot de absolute competentie van de Kantonrechter, zal uitsluitend de 

bevoegde Kantonrechter het geschil kunnen beslechten. 

 

Artikel 3 

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 zullen alle geschillen uit deze overeen-

komst, voortvloeiend of daarmee verband houdend, ook die welke slechts door 

een der partijen als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door de 

bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de opdrachtnemer, thans 

zijnde de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, tenzij de opdrachtgever 

binnen twee maanden nadat de opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding 

heeft beroepen alsnog kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter. 
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XV  FORUMKEUZE BIJ INTERNATIONALE TRANSACTIES. 

 

 

Ten aanzien van geschillen bij internationale transacties wordt expliciet overeengekomen: 

 

 

Artikel 1 

 

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook 

ingeval de opdrachtgever gevestigd is in het buitenland, en de daaruit 

voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden beheerst door 

Nederlands recht. 

 

Artikel 2 

 

Voor zover geschillen volgens de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht 

behoren tot de absolute competentie van de Kantonrechter, zal uitsluitend de 

bevoegde Kantonrechter het geschil kunnen beslechten. 

 

Artikel 3 

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 zullen alle geschillen uit deze overeen-

komst, voortvloeiend of daarmee verband houdend, ook die welke slechts door 

een der partijen als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door de 

bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de opdrachtnemer, thans 

zijnde de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, tenzij de opdrachtgever 

binnen twee maanden nadat de opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding 

heeft beroepen alsnog kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

 

 

De opdrachtgever  is met bovenstaande forumkeuze expliciet akkoord.  

 

Opdrachtgever. 

 

 

(handtekening) 

 


