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A*ïIKËL 1 - DEFINTTIES
in deze algemene voorrvaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer oï leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

l.g

4.1

overeengekomen.

De opdÍachtgeveí: de natuurliike of recht$persoon die het werk opdraagt (niet zijnde consument) of met wie daarover gesproken wordt.
Opd,echt resp, hel werkr alle werkzaamheden of leveríngen ciie geoÍfreerd worden oí overeengekomeÍ: zijn.
Werkdag: een dag niet eilnde een algemene oï ter plaatse van het
werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachïens de voor
de opdrachtnemer geldende CAO voorgeschreven Íust- of feestdag,

4.2

vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
Werkbare {werk)dag: zie art. S.2 hierna.

À,RTIKEL

rniddelen.
Natuurstenen bouwwerken: bouwl'irerken waarin natuursteen of natuurstenen composiet is verwerkt. Zie verder ook artikel 7 betrelÍende
nàluur$teen en naluurstenen bouwwerken.

voerde werk-

5.1

5.2

5.3

betreffende of herleidbaar tot een natuurlijk persoon ('betrokkene') die

door opdrachtnerner wordt verwerkt vanrÀrege het werk in de zin van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verorde-

AftïIKEL

2.1

2 . TIVËRKINGS§FEEH

lndien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook dÉ

2.3

opdrachïnemer na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriÍtelijk
te kennen geeft dat de algemene voorwaarden van de opdrachlgever

2.4

toepasselijk zijn.
Deze algemene vooruaarden zijn ook van toepassing cp elke latere
oveaeenkomst die tussen opdrachtgever sn opdrachtnemer woÍdt
ge$loten 0í tot stand komt.

3. OFFERTE C.O AANBIED]NG
Elke oïÍeÉe getdt als een vrijbliivend aanbod.
Een aanbod of oÍÍerte vermeldl indien mogelijk het tijdstip waarop mët
het werk kan worden begonnen.

5.5

5.6

3.3
3.4.

3.5
3.fi
3.7

De overeenkomst komt tot stand dooÍ het beÍichl van aanvaarding
van het aanbod door de opdracht$ever tenzij opdrachtnemer direct te
kennen geeÍt het aanbod alsnog in te trekken.
Opdrachtnemer kan niet aan eëil offerte oÍ aanbod lvorden gehouden
indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een oÍÍsÍ1e oÍ
aanbod (oÍ onderdeel daarvan) een vergissing of verschriiving bevat.
Ottertes en aanbiedingen gelden als één geheel; een samengesteld
aanbod of pri.isopgave kan niet deels worden &anvaard.
De overeenkomst wordt tevens g€ach1 te ziin tot stand gekomen op het
tiidsiip dat opdrachtnemër de werkzaamheden heeft aangevangen.
Niei uitdrukkelijk in een offerte oÍ aanbieding opgefiomÉn werkzaamheden of materialen, vormen géén onderdeel van het overeengekomen
werk of de leveringen.

De opdrachtgever dient ervsor te zorgen dat door derde(n) uit te
voeren werkzaamhËden en/of leveringen dle niet tot ons werk behoren, zodanig en zo tijdig u/orden verricht dat de uitvoering van de

Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door niet aan opdrachtnemer te wiiten omstandigheden, moet de Opdíachtgever de
daarmede verband houdende schade en koslen vergceden en heett
opdrachtnemer het recht op verschuiving van de opleveringsdatum,
ook als daar niet om gevraagd is.
De opdrachtgever dreagt hËt risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ler
beschikking zijn gesteld dan wel ziin verlangd.

5.7

Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet
volgens gegevens en tekeninsen van opdrachtnemer, die van invloed
zi.jn oÍ kunnen ziin op prestaties van opdíachtnëmer, ziin voor rekening
en risico van de opdrachtgever.

5.8

De opdrachtgeveí dient ervoo. te zorgen dat opdíachtnemer b;j
aankomst op het werk de werkzaamheden tersiond kan aanvangen
en deze gedurende de normale werkuren kan uitvoeren. Werkzaamheden buitën de normale rverkuren moeten worden gedoogd

ARTIKEL

3,1
3.2

aan de productis oÍ planning van opdrachtnemer, heeft opdrachïftemer het recht nadere voonn;aarden te stellen of de opdracht geheel
oÍ gedeeltelijk te herroepen.
Opdíachtgever dient uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
Daarloe draagt hij o.m^ tiidig zorg voor de benodigde goedkeuriilgen
zoals vergunningen, ontheflingen en beschikkingen, alsrnede de
overige voor cle opdracht te verschatfen gegevens of de daartoe

werkzaamheden ol leveringen daarvan geen vertragíng ondervinden.
lndien niettemín vertraging ontstaat, dient de opdrachtgeveí opdrachtnemer daarvan tijdig ín kennis te stellen.

door ons geacht akkoord te gaan met onze otfefie en/oï met de toepas$e!ijkheid van onze algëmens voorwaarden.
voorwaardeil van de opdrachtgever toepasselijk ziin, prevaleren dezE
voonvaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen.
Het in dit artikèl bepaaJde kan uitsluitend worden opzij gezet indien

leveringsschema verstrekken aan opdrachtnemer.
lndien het leverÍngsschema of de planning niet kan worden aangepast

henodigde inÍormatie.

5.4

De opdrachtgever wordt {ioor de enkele aanvang der weIkzaàmheden

2.2

5. HECHÏEN EN VEBPLI§HïINGEN OPDRACHTGEVER
lndien op {detail}tekeningen opmerkingen staan als maten in het werk
te controleren of dergeliike, mag opdrachtnemer aannemen dat deze
maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden.
Bovendien zal de opdrachtgever zo tijdig mogelijk een planning oÍ

Persoonsgegevens: alle ínÍormatie afkomstig van opdrachtgever

ning Gegevensbescherming.

Opdrachlnemer is in geval hii de opdrëchtg*veÍ ter {ake heeÍt gewaarschur.vd en opdrachtgever desalniettemin uitvoering der belrefÍende

werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond of volgens een
ondeugdelijke werkwijze of onder ondeugdelijke omstandigheden
heeft verlangd, niet aansprakeliik voor gebreken in het door ons uiige-

Schríftelijk: onder schriftelijk worden ook digitale communicatiemiddelen zQals email e.d. verstaan.
Natuursïeen: gesteente dal zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en

dat geen kunstmatige vrijzigingen heeÍt ondergaan in samenstelling
of sïructuur, ínclusieí rnaterialen bestaande uit natuursteen en bind-

1.8

ARTIKEL 4. HECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDHACFIïNEII4EE
De werkzaamheden worden verricht op normale werkdagen binnen
de gebruikelijke werktíjden van de opdrachtnemer, tenzij anders is

5.9

indien opdÍachtnerner dit noodzakelijk acht.
De opdíachtQever dient om niet te zorgen voor:
a. §oede verharde toegangswegen tot heï welk dusdanig dat materiaal
en materieel te allen tijd€ in volle ladingen tot aan de ingang van
het gebouw sebracht kunnen worden. Vooí zover dat niet het seval
is, moet de opdrachtgever de exlra kosten, waaronder met name
begrepen extra mànkÍacht vooí aanvoer mateilaaí, vergoeden.
b. afsluitbare, verlichte, droge, zindeliike opslagruimie van voldoende

c.
d.

§roott€. voo[ opstag van materiaten, machines. etc.
tegen vorst en hitte beveiligdelbeschermde opslagruimte voor de
opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige mateÍialen.
het in ontvangst nëmen van voor de werkzaamheden bestemde
materialen en deze ie behandelen in overeen$temming mel de

aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/oí op de verpakkíng
aangebrachte aanwijzíngen voor de opslag daarvan-

e.

r.vateÍ

en elektÍiciteit, zöwel voor licht als kracht$troom met vol-

doende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat opdrachtnemer binnen een straal van 25 meter

ARTIKËL 7. NAïUUR§TEEN
Natuursleen is een natuurproduct. Monsters van naiuursteen geven
een indiöatie van kleur en structuur. AÍwiikingen daarvan zijn onvermijdelijk, al zal opdrachtnemer tÍachten rflateÍialen zov*el mogelijk op

7.1

elkaar aÍ te stenlrnen. Kleur- of structuuraÍwijkingen geven nimmer het
recht om de overeenkomst te ontbinden. Deze geven nimmer recht op

hierover kan beschikken.

f.
g.
5.10

schaftlokaal, wasgelegenheid en toilett*n c"q. de vriie toegang
daartoe.

7.2

behoorlijk volgens de voorschriflen bruikbare irouwliften. §teiger$
en bouwmateriaal.

7.3

lndien werkzaamheden moeten warden verricht, is de opdrachtgever
verplicht er zoÍg voor te dragen dat het boulvwerk met glas of ander
lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt (wind- en waterdicht), indien
de weersomstandigheden daartoe aarileiding geven. De werkplek
dient vorstvdj en voldoende verlicht te zijn, alsmede voldoende
ontruimd en vrij van verontreiniging en vervuiling te zijn. Bij gebreke

^.1)
Ë le

De opdrachtgever dienl zodanige maatregelen te nemen dat het door
opdrachtnemer aangebrachte werk niet wordt lreschadigd of vernield.
De opdrachtgever zal zarg dragen dal klvetstlare onderdelen in de
omgeving van het door opdrachtgever aan te tlrengËn werk van tevore* worden beschermd.
De opdrachtgeveí draagt eÍ zorg voor dat ten tíjde van de uitvoering
van het werk in de omgeving daarvan aanwezige persoflen vooraÍ op

de hoogte zijn gesteld van de aan die werkzaamhedon verbonden
stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaíen en dat anderen dan
opdrachtnemers'personeel de toegang tot de ruimten tvaarin gewerkt
wordt, is ontzegd tijdens het werk en gedurende de tijd daarna die
5.14

dikt€n toege§taafl.

7.4

7.5

7.6
7.7

opdrachtnemer eventueel noodzakelijk acht.
De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het
gescheiden inzamelen van chernisch- en bouwaïval.
De opdrachtgever zorgt vooí orde en veiligheid op het wsrk. Hij zorgt

CAFi-verzekering enloÍ opdrachtnemer op die polis rnee te verzekeren.
Kosten welke ontstaan doordat opdrachtgever niet of niet tldig aan dq
vsrplichtingen uit deze algemene voorwaarden c.q. dit artikel voídoet,
zijn voor rëkenins en Íisico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 6 - MON§TERS, MODELLEN, INTELLËCTUELE EI*ENSOM
Alle gegevens die in een oÍferte of aanbieding zijn verwerkt, mogen
uitsluitend worden gebruikt in het kader van de opdracht of de onder-

S.1

handelingen daarover.

6.2

6.3

8.4
6.5

Alle van de opdrachtnemer aÍkomstige inrorÍnatis zoals tekeningen,
schema'$, aÍbeeldingen. monster§. modellen e.d. die bij oÍferte oÍ
uitvöering van de opdracht zijn gebruikt, blijvefi eigendom van opdrachtnemer. Openbaarrnaking oï verveelvoudiging mag uitsluitend
plaaïsvinden na vooraÍgaande schriitelijke goedkeuring van opdràchtnemeÍ.
Opdíachtgeveí vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van cierden
in verband mel schending vàn intellectuele eigendomsrechten zoals

omschreven paralleilepipedum, waarbii natuursïaen van minder dan
1 0 dm3 als natuursteen van 1 0 drn3 wordt gerekend.
Bij levedng van natuursteen per mz wordt voor de opperulakte van
het natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek.
waarbij de rninimale oppervlakte 0,10 rn'zbedraagl.
Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsrnaten gelden gedeelten
van centimeters als hele centimeteís en geschiedt aÍrönding van deciOpdrachtgever draagi zorg voor deugdeliike inÍormatië en werkomstandigheden, waaronder te begríjpen: mogelijkheid oín vooraí in
te meten, te controleÍen op deugdslijke omstandigheden vooí plaatsing natuursteen en indien 'gesteld in het werk'wordt geleverd zal de
opdrachtgever om niët assislentie verlenen en alle daartoe vereiste

bedienend personeel daarbij. Opdrachtgever maakt het mogelijk dat
opdrachtnemer vooraf kan opmeten en controleren, waafioe opdrachtnemer vooraÍ deugdelijk inÍormatie zal verstrekken en peilmatÉn en
§tramienlijnen gedetailleerd zal aangeven.

AETIKEL 8 . WIJZE VAN TRAN§PORT EN AAN§PEAKELIJKHEID
Partijen komen overeen hoe en op welke condities geleverd zal
worden. Als gekozen is voor 'àf werkplaat§' wo.dt levering geacht
te hebben plaatsgevonden voor het laden van het vervoermiddel.
Bii levering 'vrij op vervoermiddel' wordt levering geacht te hebben
plaatsgevonden op het moment dal de goederen op het vervoermiddel zijn geladeft. Bij levering 'franco werk' wordt de lëvering geacht
te hebben plaatsgèvondën bij in onivangstname voor hel los$en op
de overeengekomen be$temming indien deze bestemming met het
gebruikte transportmicldel in rsdelijkheid bereikbaar is. Wanneer dat
niet zo is, mag de leverancier zelf een plaats voor levering aanwijzen

8.1

8.2

onder gelijktijdige schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.
Tenzij 'af lverl$laats'wordt gel€verd bepaalt de opdrachlnemeÍ de wiize
vàn transport en de verpakking, behalve wailneeÍ de opdrachtgever

specifieke wensen hie.omtrent aan opdrachtnsmer kenbaar heeft
gemaakt. Eventueie kosten die met dië wensen gepaard gaan ziin
voor rekening van opdrachlgever. lndien materialen verpakt worden

auteursrecht e"d. voorlkomende uit oÍ samenhangende met inlormalie
oÍ inÍormatiedrageís die opdrachtgever heeÍt verstíekt.
lndien door opdrachtnëmeí een model, monster of voorbeeld is

getoond oÍ versïrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond oÍ
verstrekt bij wijze van aanduidlng: de hoedanigheid van te leveren
zaken kunnen van hct monster, model of voorbeeld afwijken.
Geringe klëur- en stÍucluurverschillen zijn loelaatbaar. De opclrachtgever vrijwaart opdrachtnemer terzake van enige aansprakelijkheid

van meer dan 10"0 cm ís de toegestane afwijking 4,0 mm. Echter, als
deze st€en§oorten als tegelwerk 'koud'gelegd oÍ gezet !ïorden, is een
tolerantie van 0,5?lo toegestaan.
Over de in de opdrachl genoemde hoeveelheden van bewerkt natuursteen wordt vosr de inhoud van cle steen gerekend naar het kleinste

materialen en gereedschappen verzorgen. zoals o.m. steiger- en hij§maïerialen, cementmolens en metselmaterialen alsmede ëventueel

materieel dal door hem ter beschikking wordt gesteld.
Opdrachtgever zaÍ zorgdragen voor deugdelijke vetzekeringsdekking
tegen schades betreffende het werk alsmede de daar aanwezige

matsrialen, gereedschappen. machines e.d. van opdrachtnemer
- inclu§ief gevolg- en stagnatieschade - door het aÍ$luiten van een
5.17

Bij andere steensoorten dan bedoeld in 7.§ is een toleÍantie in de
lengte en de breedte van ten hoogste 2,0 mm toegestaan bij dikte
van hst gebruikts materiaal tot en met 5,0 cm. 8ij een dikte van 6,0
tot en met 10,0 cm is toegestané aÍrvilking 3,0 mm en bij een dikte

malen vanaf het getal 5 naar boven.

7.8

tevËns vooÍ de goede staat vail de te veÍwerken mateÍialen en van het

5.16

Rekening houdende met de natuurlijk gespleten vlakken is bij kwart-

sièt, leisteen en sosrtgelijke $teensoorten levering in versöhillende

daarvan is opdrachtnemer niet verplicht het werk uit te voeren en is cle
opdrachtgever verFlicht alle door opdrachtnemer in verband daarmede
geleden schade te vergoeden.
5.11

schadevergoeding behoudens bij grove wanprestatie.
ln geval van grafwerk*n zijn kleine maatverschillen toelaatbaar mits
de alzonderlijke stukken onderling passen.

geleverd, wordt het verpakkingsmateriaal (kisten, pallets, kratlen e.d-)
geacht in cle levering te zijn inbegrepen en niet terugsenomen door

8.3
8.4

voor eventuele kleuraÍwiikingen en/of verkleuringen.

8.5

opdrachtnemer.
Het is opdrachtnemer loegestaan deelleveringen te verrichten.
De opdrachtgever staat ervoor in en draagt zorg vooí alle inÍormatie die
benodigd ís voor deugdelijke uitvoering van de opdracht en hij draagt
zorg voor deugdelijke in ontvangstname van le leveren materialen. Bij
gebreke daalvan is artíkel 5,17 van toepassing.
Voor zover er op opdrachtnerner enige aansprakelijkheid rust rnet
betrekking tot het tÍansport, is deze beperkt tot de vergoeding welke
transportassuradeuren in dit geval danwel in de regel verstrekke,l.

ARïIKEL 9. UIïVOERINGSOUUE, UIÏ§ïËL VAN OPLËVËRING
9.1 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd lvorclt
indien mogelijk in de overeenkomst uitgedrukt. hetzij in (werkbare)

11.4 lndien opdrachtnemer enkel goederen levert 6n er sprake is

dagen, weken of -maanden, helzi.j door een bepaalcle dag t€ noemen.
Een planning is echter nimmer bindend of Íataai.
lndien een termijn is uitgedrukt in €en aantal werkbare dagen worden
weíkdagen respeclievelijk halve werkdagen als onwerkh,aar beschouwd
wanneeí door omstandigheden die niet aan opdrachtnemer te wi.jten
ziin gedurende tènminste vier uren resp. tenm;nste twee uren niet kan

9.2

ARTIKEL

12.1

worden geríerkt.

9.3

heden wordËn geacht niet tot hÉt werk te behoren en vormen

overleg wordÈn verlengd.
lndien doorovermacht, doorvoor risico van de opdrachtgevor komencle
omstandigheden oÍ door het of nameng de opdrachtgever aanbrengen
van bestekswijzlgingen dan u;el van rviizigingen in de uitvoering van hel
werk, de uifuoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan niet
worden gevergd dat hel r,verk binflen de overeengekomen termijn wordt

meerwërk.

b. opdrachtnemer aanvullingen enloÍ wijzigíngen van de overeengekomËn activiteiten gewenst of noodzakeli.ik acht, omdat dit naar
het redelijk ooídeel van opdrachtnëmer noodzakelijk i* voor goede
en vakkundige uitvoering van het werk of dat nieuwe oÍ gewijzigde
(overheids)voorschriften daartoe aanleiding geven.

opgel€verd en heeft opdrachtnemer recht op termijnverlenging, ook al§
daarom niel is of wordt gevraagd.

12.2 OpdÍaohtnemer zal indien er spÍake is van meer- of

AHTIKEL ïO - OPNEMING EN §OEDKEURIFIG

10.1

10.2

10.3

De opneming geschiedt na tot de opdrachtgever gerichte nrededeling
houdende de dag waarop naaÍ opdrachtnemers,oordeel het werk zal
zijn voltooid oÍ per datum dat het weÍk kenbaar voor cle opclrachtgever
is volbracht.

12.3

De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het
vsrige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient opdrachtnemer ïijdig,
zo mogeíijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op weike
datum en tijdstip de opnefiing plaats vindt.
Nadat het werk is opgeno,nen zal de opdrachtgever binnen acht da-

'í3.2

3.3

Kosten voor begrotingen, plannen, onlwerpen, aÍbeeldingen, tekeningen etc. worden door opdrachtnemer niet in r€keniíig gebracht indien
op grond daarvan opdracht is verleend.
ln het geval géén opdÍacht wordt verleend, iS opdrachtnemer gërech-

het laatste gsva, met opgaaf ven d€ concrete gebreken.
Vindt geen opnemifig plaats oÍ wordt niel bjnnen acht dagen na opneming een schriítelijke rnededeling dosr de opdrachtgever verzonden
dat het werk al dan niet i§ ooedgekeurd, dan wordt het werk geacht
te zijn goedgekeurd. Hst werk geldt ook aís opgelevercl indien het in
gebruik wordt genomen of verder wördl bewerkl. Wordt een werk deels

13.4

tigd de kosten van het màkËn van begrotingen, plannen, ontwëípen,
afbeeldingen, tèkeningen, etc. wel in rekening te brengen.
lndien na het aanvaarden der opdracht materiaalprijzen, prijzen van

1

hulpmateriaal en grondstoffen zoals èiekïriciteil, píijzen van onderdelen

in gebruik genomen dan geldt dat deel als goedgekeurd en opgeteverd.

10.5

ï0.6

welke van derden worden betrokken, lcnen en salarlssen, sociale
lasten, overheidslasten, invoerrechten, heifingen, belasÍngën zoal§
o,m. ornzetbelasting, vrachten en assurantiepremies een veÍhoging

Kleine gebreken dle vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen
woíden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring
ziin. Opdrachtnemer is gehoudÉn de in lid S bedoelde gebreken zo
spoedig mogeliik te herstellen.
lndien er geen sprake is van werkzaamheden, maar enkel van levering van materiaien, dient de opclrachtgever deze direct bij levering te

ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen door koersver$chillen in de valuta waarin materialen worden gekocht dan irel de door

opdrachtnemer te gebruiken materialen worden gekocht oÍ índien
door wijziging van een of meer der genoemde factoren de door op-

controlÈren en vervolsens uiterlijk binnen drie werkdagen schriftelijk te
reclameren in geval er gebreken zijn. Bij gebreke daaruan wordt het
gëleverde geacht te zijn goedgekeurd en veryaít iedere aansprakëlijk_

draclttnemer verschuldigde opsíagën veranderen, ook al geschiedt dit
ten gevolge van reeds bij het aanvaarden der opdíacht te voorziene
omstandigheden, is opdrachtnemer geÍechtigd de bij de aanvaarding
der opdracht overeengekomen prijs dienov€reenkomslig te v€rhogsn.

heid voor gebreken in de geleverde materialen tenzij het verborgen
gebreken betreÍt.

ARïIKEL 1ï - LEVEBING Etl OPLEVERTNG
11.1 Piannings- oÍ levertijden e.d. gelden nimmer als Íatale termiinen. Bii

11.2

.3

ARTIKEL 14. BETALIFIG

14.1

overschrijding van ele levertijd of enige termijn of opleveringstermiin,
dienl de opdrachïgever opdrachtnemer te alien tijde schrifteliik in ge_
breke te sïellen en aan opd.achtnemer een laatste, redelijke, termijn
te g€ven a,vorens er sprake kan zijn van verzuim.
lndien opdrachtnemer zelf in het werk maten rnoet vaststellen, moet
inmeten of gegevens in het werk moet controleren, vangt de levertijd

Opdrachtnemer is gerechtigd te factureren naar de stand van het werk
incÍien geen termiinschema voor facturering is overeengekomen.

14.2

Betaling dient te geschieden binnen S0 dagen na factuurdatum. Kortingen onder w+lke benaming ook mogen nimmer in mindering worden

oi de uiivoeringstermijn niet eerder aan

14.S Indien voor het vaststellen van betalinsstermijnen

clan de datum waarop dit

gebeurd is. De resultaten van deze conlroles oÍ metingen r,vorden
1t

minderwerk
opdrachtgever hierover informeren. ook wat betreft de gevolgen voor
de prijs van het werk. Opdrachtgever stemt in met meer/mindenryerk
en de gevolgen daarvan, indien hij nieï binnen twee dagen hiertegen
bezwaar heeft gemaakt danw6l het meer- o, minderwerk laal uitvoeren.
Meerl/veík zal tussentijds na uitvoëring daarvan geÍactureerd mogen
worden en betaald werden tegen de tussen partijen overeengekomefl
danweí redeliike prijzen. Mindeíwerk zal bi.i einde werk aldus wotdel'r
gefactureerd.

ARTIKEL 13. PHIJZEN
13.1 Alle prijzen en bedragen zijn exclusief BïW.

gen schriftelijk mededelen oÍ het werk al dan niet is goeclgekeurd. ln

10.4

ME§R. EN MÍNDERWERK

gekomefl werkzaamhedoíl of leveringen wenst die een verzwaring
oÍ uitbreiding van het werk tot gevolg heblren of dit duurder maken;
alle niet uitdrukkelijk in oÍíeÍte of opclracht opgenomen weÍkzaam-

De termijn binnen welke hel werk moet wordën opgeleverd, kan in

S.5

í2.

Van meerwerk ís onder meer sprake wanneer:

a. opcirachlgever aanvullingen enlo, wijzigingen van de overeen_

Als de opieveíiílg van een werk zou moeten geschiedon op een clag
die geen werkdag is, geldt de eeístvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevenng.

9.4

van

gebreken ín het geleverde die tijdig ziln gomelcl, is opdrachtnemer
gërechtigcl tot herlevering. Indien dat niet mogelijk ,s. is opdrachtnemer gërechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer
is enkel aansprakelijk voor schade indien en voor z0ver genoemde
gebreken hem zijn toe te rekenen.

gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toegestaan,
noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hii enige belalingsver
plichting jegens ons opschort. leder opschortings- of verrekenings_
recht van opdrachtgever is dus uitclrukkelijk uitsesloten.
eenheidsprijzen
gelden, zullen deze globaai ziin en dienen ter bepaling vail tus$entiidse

schriÍteliik aan opdrachtgever keÍrbaar gemaakt.
Het werk wordt al§ opgeleveÍd beschouwd. indien het werk is goed_

gekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd conÍorm artikel 10 ol
als uit mededeting van de opdrachtgever blijkt dat het werk is goed_
gekeurd of opdrachtnemer anderszins er gerechlvaardigd op mag
vertrouwen dat het r#erk is goëdgekeurd. Na oplevering vervalt iedere
aansprakëlijkheid van opdrachtnemer voor gebreken clie bij oplevering
bekend zijn of redelijkerwijze kenbaar waren vogr opdrachlgever.

betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer voor
hel berekÉnen van de kosten vooÍ ëventueel meer- eniof mindemerk
1

4.4

dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken.
lndiefi opdrachtgever goederen niel in ontvangst neemt ol deze anderszins niet ge{everd kunnen worden, karnen de daardoor noodzakelijk

geworden ko$ten van opslag voor rekening van de opdrachtgever,
terwijl opdrachtnemer betaling van de opgeslagen goederen kan
vofderen.

14.5

14.ö

147

lndlen enige betaling niet tijdig is geschieci, worclt de opdrachtgever
geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige aanmanrng
of ingebÍekestelling noodzakelijk zai zijn, onverminderd opdrachtne-

watsrsnood en/ot abnormale waterstand, epidemie, ziekte vàn
personeel, wanprestatie van toeleverancíers. e.d. OÍ als dÍrecte of
indirecte stagnaïie in opdrachtnemers' bedrijf ontsïaat, of indien
door vandalisme. bezetting (ook door krakers), àtoomkernreacties,
milieuramp, miiieuverontreiniging t.p.v. het uit te v0eÍen werk en
met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties
van maatschappelijke groeperingen, in- oÍ uitvoerveÈod, $neeuw-,
enlof ijsbelemmering oÍ door enige andere oorzaak buiten schuld
van opdrachtnemer, dë benodigde grondstoÍïen, hulpmatedalen oÍ
onderdelen welke van derden betrokken worden, opdíachtnemer

mers'recht van opschorting van verplichtingen bij niet-tijdige betaling
van termiinen of Íacturen.
Bij overschrijding van betalingstermijn(en) verbeurt de opdÍachtgever
een verlraging§rente van anderhalf (1,S) proce,rt voor slke maand,
een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand le rskenen,
over het niet ti.jdig betaalde bedrag.
Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning

der niet-liidig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechlelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste

1

niet of niet tiidig bereiken, en/of werknemeÍs van opdrachtnemer het
bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar niet kunnen verbliiven.
ln dergelijke gevallen heeft optlrachtnemer het recht de levering der

S%

van het niet tijdig betaalde bedrag. Voorzover opdrachkremeÍ voor
inning van bedragen rechtskundige hulp noclig heelt en de kostsn
daarvan meer bedragen dan genoemde 1 50/6, is dÈ opdíachtgever ook
dat meerdere versclruldig.l.
14.8

materialen enioÍ de uitvoering van het werk op te schorten zolang
deze stagnatie of verhindering aanlroudt.

17.2

De volledige priis zal geheel en onmiddeílijk zonder vooraïgaande
ingebrekestelling opeisbaar zijn in cle volgende gevallen:

a.

partiien hel recht de overeenkomst, mits zulks schriÍtelijk geschiedt,

indien de opdrachtgever in sïaat van Íaillíssement wordl verklaarcl,
indien hij surséance van betaling aanvraagt, clan we! een aanvraag
tot zijn onder cuíatelesteiling is aanhangig gemaakt,

te annuleren vooí zover het betreft het nog niet geleverde

c.

d. índien de opdrachtgëver een vennootschap onder Íirrna,

14.S

een

commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap oÍ een
naamloze vennootschap is die in liquidatle treedt, wordt ontbonden
oÍ een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, clan wel een vennoot oÍ bestuurder uit- resp. aftreedt.
Zolang geen volledige betaling van enige dëel, of eindÍactuur even.

tueel inclusief vertragingsíente en buitengerechtelijke kosten heeft
plaaisgevonden, blijven geleverde materialen eigendom van op-

uitgevoerd moet alsdan direct rriorden betaald. Bii zoclanige annulering,
onverschillig welke parlij zich hiervan bedient, ;s opdrachtnemer niet
gehouden enige vergoeding leí zake te verlenen.

ARTIKEL 18. BE§CHERMING PERSOON§GEGEVENS
18.'l Voor zover opdrachtnemer in het kacler yan het werk persoonsgegevens verwerkt, zal dat gebeuren in overeensternming met de Europese

Aigemene Verordeníng Gegevensbescherming c.q. zuílen deze op
een behoorliike en zorgvuldige wijze worden veÍwerkt.

18.2 Opdrachtnemer zal technische en organisatorische

1

8-3

14.10 Een hetaiing door de opdrachtgever strekt eerst tot valdoening van cle
vervallen tente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering
mindering op de hoaÍdsom.

gever.
Het risico van de onder dit retentierechl vallencie zaken blijÍt berusten
bi| opdrachtgever.

Opdrachtnemers verpliclilting tot vergoeding van kosten of schacte(si
strekt nimmer verder daÍï een bedrag van maximaal de asnneemsom
van het betreilende werk oi relevant deel daarvan. clan wel het totaal
van gewerkte uren en veÍwerkte materialen voor het wsrk of dat deel

van het werk, 0Í indien enkel geleverd werd, het Íactuurbedrag betreffende deze leveringerr of het relevante deel daarvan. Deze maximering geidt te allen tilde en c{uq uitdrukkelijk ook índien er meerdere
schadegevallen zijn,

16.2 Voor gevolgschade is opdrachtnenrer nimmer aansprakelijk.

Onder
gevolgschade wordt in ieder geval verstaan (maar niet beperkt tot):
schade van derden oÍ van de principaal, bedrijfssluiting en -stagnatie,

verhuiskosten. opslagkosten, heÍinrichtinEskoslen, sëhoonmaakkosïeil, verblijÍs- efi hotelkösten, bou\ffplaats- en steígerkostÈn,
begeleidingskosten en töezicht, stagnatiekosten en bedrijÍssehade,
inkomens- en omzetschade, gederfde winsl, vervangingskosten, enz.

ARTIKEL 17. OVERMACHT

17.1

Onder overmacht wordt verstaan elke van cie wil van opdrachtnemer

onaÍhankelijke omstandigheid waardocr nakoming

ÀRTIKEL ï9 - NEDEELAND§ RECHT EN GESCHITBESLE§HÏING
19.1 Geschillen worden be$iecht door dë gewone Rèchter die bevoegd is
op grond van opdrachtnemers,vestigingsplaats oÍ volgens de wet,
danwel naar opdrachtnerneís, keuze door de Faad van Arbitrage
voor de Bouw conÍorrn haar statuten zoals die luiclen twee maëndeíI
voor totstandkoming van de opdrachi. onverminderd de bevoegdheid
van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, rechtdoende in kort
geding.

AETIKEL 1 6 . AAN§PRAKELIJKHEID

16.1

Opdrachtgeverlbetrokkene is gerechtigd inÍormatie te verzoeken over
de verwerkte gesevens. Deze zal voortvarend worden verstrekt. Opdrachtnemer zal opdrachtgeverlbetrokkene z.s.m. informeren in geval
van een inbreuk (datalek) oÍ als er $prake is van andere omstandigheden die persoonsgegevens van opdrachtgever betreffen.

vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna komen betalingen in

15'2

maatregelen

lreflen om persoonsgegevens te beschermÉn tegen verlies of enige
andere vorm van onrechtmatige veMerking oÍ gebruik.

drachtnemer.

AHTIKEL í5 . HETENTIEËECHT
15.1 Zolang de opdrachtgevqr niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
heett de opdrachtnsmeí het recht van terushouding op alle zaken die
hii van opdrachtgever onfer zich heeft, dat op kosten van de opdracht-

c.q.

uilgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c,q.

b, enig besíag op roerende en/of onroerende

zakqfi, vorderingen of
andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd.
bij overlijden van de opdrachtgever oÍ indien zijn voornemen tot het
mëlterwoon verlaten van Nederland blijkt.

lndien deze stagnatie oÍ verhindering langer dan dertig dagen heeft
geduurd sÍ als vaststaat det deue van bliivende aaíd is, hebben beide

van

de

overeenkomst redelijkerwijze nlet meer van op.lrachtnemer kan
worden gevergd, zoals: oorlog, gehele of gedeelteliike mobllisatie,
oproer, oftíusten, bloklqade, verkeersbelemmeringen. algemene
of partiele tryerkstaking, uitsluiting, gedwongen stitstand, brand,

19.2

In aÍwijking van het voorgaande lid, is de Zakelijke Geschillencommissie
Natuursteen bevoegd indien partijËn dit zijn oveíeengekomen m.b.t.
leveringen en/oÍ werkzaamheden natuursleen.

19.3

Op allë overeënkomsten met opdrachlnerner is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

