Algemene Voorwaarden van vElden Afbouw
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer:
vElden Afbouw, welke kleinschalige kluswerkzaamheden verricht voor bedrijven of particulieren.
Opdrachtgever:
Bedrijf of particulier in wiens opdracht werkzaamheden worden uitgevoerd.
Overeenkomst:
De tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gemaakte afspraken m.b.t. het uitvoeren van werkzaamheden en/of het
leveren van zaken.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
Artikel 2. De toepasselijkheid van de voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever, tenzij er door de partijen uitdrukkelijk van is afgeweken.
Artikel 3. Offerte
1. Een offerte is vrijblijvend en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
2. Een offerte is 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden, indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de
offerte (of een deel ervan) een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Door aanvaarding van een uitgebrachte offerte wordt deze omgezet in een opdracht.
De aanvaarding komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever.
5. Een uitgebrachte offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4. Prijzen
1. Genoemde prijzen in een offerte zijn naar particulieren inclusief B.T.W. maar excl. andere heffingen van overheidswege.
Dit geldt ook voor de eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals parkeergelden, reis- en andere
(on)kosten, waaronder te verstaan declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
2. De prijs wordt vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op grond van een van te voren
overeengekomen vast bedrag.
3. Indien er een vaste prijs is overeengekomen, dan is opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, indien de
verhoging voortkomt uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, een stijging van
kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, arbeidslonen etc. of kosten die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd het tarief te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de
hoeveelheid werk onvoldoende werd ingeschat en dat niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer.
5. Ingeval opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij
opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal zijn werk met de grootste zorg en vakmanschap uitvoeren.
2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal opdrachtnemer, voor zover redelijkerwijs mogelijk, adviseren,
overleggen en rekening houden met de wensen van opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, bepaalde
werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met
opdrachtgever.
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4. Bij de uitvoering van de overeenkomst neemt opdrachtnemer de daarop van toepassing zijnde voorschriften en
regelgeving in acht, zoals deze gelden of zullen gelden op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft
de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
6. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn voor opdrachtnemer. Bij
overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en hem de
gelegenheid te bieden om alsnog binnen een redelijke termijn uitvoering van de overeenkomst na te komen.
Artikel 6. Wijziging in de opdracht
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
aanpassen.
2. Wijzigingen in de overeenkomst door opdrachtgever die door opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk
veroorzaken, zullen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden doorbelast conform het in de overeenkomst
afgesproken tarief.
Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij opdrachtgever.
3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de
oorspronkelijke overeengekomen oplevertijd door opdrachtnemer wordt overschreden.
4. Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling een gevolg is van
omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Artikel 7. Oplevering
1. Na voltooiing van het werk nodigt opdrachtnemer opdrachtgever uit voor de oplevering van het uitgevoerde werk.
Opdrachtgever is gehouden het (op)geleverde te onderzoeken en hierop binnen redelijke termijn te reageren met het
aanvaarden van het werk of het weigeren onder aanwijzing van gebreken.
2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door opdrachtnemer dienen te worden hersteld, zal opdrachtnemer deze
gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na opleveringsdatum herstellen, tenzij de gebreken
opdrachtnemer niet te verwijten vallen.
3. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de door opdrachtnemer gemaakte kosten in deze zaak
voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
1. De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de
overeenkomst door opdrachtnemer. De opzegging kan alleen plaatsvinden per aangetekend schrijven met vermelding van
de reden van beëindiging.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel opdrachtnemer
goede gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn/haar
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
3. Opdrachtnemer is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, die nakoming van
de overeenkomst onmogelijk maken.
4. Indien opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is de opdrachtnemer op geen enkele wijze gehouden tot
vergoeding van schade of ontstane kosten.
5. Indien opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Kan de ontbinding toegerekend worden aan opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en
indirecte schade en kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.
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Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
1. Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met
daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week eventuele aangekochte materialen. Deze factuur zal door
opdrachtgever in de week van ontvangst op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in euro’s worden betaald.
2. Wanneer er voor aanvang van het werk materiaal moet worden ingekocht voor een bedrag van
€ 250,00 of meer, zal er in overleg door opdrachtgever een voorschotbedrag worden betaald.
3. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen inzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft opdrachtgever de
bevoegdheid betaling op te schorten, met die verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te
staan tot het verzuim.
4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever
wettelijke (handels)rente verschuldigd.
5. Na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in lid 1 van dit artikel) zal opdrachtnemer een
betalingsherinnering sturen. Daarin wijst hij opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee
weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
6. Na verloop van de in lid 5 genoemde termijn is opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot
invordering van het aan hem verschuldigde bedrag.
7. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke m.b.t. de invordering van het
door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 10. Eindafrekening
1. Tijdens of na oplevering zal opdrachtnemer de eindafrekening aan opdrachtgever doen toekomen.
2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie, bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde
materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario e.d.). Ook bevat de eindafrekening een
opstelling van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.
3. Is een overeenkomst gebaseerd op een vaste prijs, dan bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het
eventuele meer- en/of minderwerk en eventuele onvoorziene kosten.
4. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 11. Overmacht
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat
opdrachtnemer alsnog in staat is deze na te komen.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan zijde van opdrachtnemer.
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer niet mogelijk is langer
duurt dan twee maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er ook maar enig recht op
schadevergoeding bestaat.
Hetgeen reeds volgens de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige
gegevens heeft verstrekt en opdrachtnemer dit niet heeft kunnen vermoeden.
2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt verstaan de schade veroorzaakt door opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden
volgens de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste
besparingen.
Artikel 13. Vrijwaring derden
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan opdrachtnemer toegerekend kan worden.
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Artikel 14. Geheimhouding en eigendom
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen e.d. zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever.
Zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer mag opdrachtgever bovengenoemde stukken niet verveelvoudigen,
openbaar maken of ter kennis van derden brengen.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.
Artikel 15. Garantie
1. Opdrachtnemer garandeert dat eventuele na de oplevering geconstateerde gebreken gedurende een termijn van een
jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk.
2. De in lid 1 bedoelde gebreken zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door opdrachtgever
onderkend hadden kunnen worden en door opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan opdrachtnemer zijn
medegedeeld.
Artikel 16. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Onverminderd het recht van opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter zullen
geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van
opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend ander voorschrijft.
Artikel 17. Vindplaats Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden worden verstrekt aan opdrachtgever bij het uitbrengen van een offerte en worden
gepubliceerd op de website van opdrachtnemer.
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