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Artikel 1: Algemeen
I. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon
aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon
die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden;
c. Overeenkomst: alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraken
m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten. Partijen zijn overeengekomen dat deze
voorwaarden als vast onderdeel van de Overeenkomsten worden aangemerkt.
Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
I
Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen gedurende 14
dagen na aanvaarding door Opdrachtnemer worden herroepen.
2. Mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer eerst nadat deze
schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van elk der
partijen de totstandkoming van de Overeenkomst door andere middelen te
bewijzen.
Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen
I.
De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
2. Bij de prijzen bedoeld in lid I van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet
inbegrepen: reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen.
3. De prijs wordt vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief
of op grond van een van te voren overeengekomen vast bedrag.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd na het uitbrengen van de offerte of na totstandkoming
van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door
Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en
materiaal kosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en
verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door
te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
Artikel 4: Meerwerk
Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende
werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
Artikel 5: Betaling en rente
I. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken
van deze 14 dagen is de Opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van
Opdrachtnemer op Opdrachtgever terstond opeisbaar.
2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid I,
een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.
3. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en de Opdrachtgever is met de
betaling van een termijn in gebreke, is Opdrachtnemer, onverminderd zijn overige
rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn
opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
4. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet
betwiste vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer.

Artikel 6; Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van niet door
hem geleverde materialen en niet door hem uitgevoerde werkzaamheden alsmede
gevolgschade die eventueel tijdens de werkzaamheden ontstaat.
Artikel 7: Garantie
1. De garantieperiode bedraagt één jaar na factuurdatum van laatst verzonden factuur
betreffende de uitgevoerde werkzaamheden.
2. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden
beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap
en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. Onverminderd de overige rechten die hem op grond van de wet toekomen heeft de
Opdrachtgever recht op kosteloos herstel van gebreken op de werf van de
Opdrachtnemer binnen redelijke tijd. De Opdrachtnemer kan op kosten van de
Opdrachtgever een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren, voor zover
de kosten daarvan redelijk zijn. Voor de vaststelling van die redelijkheid wordt het
prijsniveau van de Opdrachtnemer in aanmerking genomen. De derde die een
noodzakelijk herstel kan uitvoeren wordt in overleg met de Opdrachtgever door de
Opdrachtnemer aangewezen.
Herstel bij derde is alleen mogelijk:
- Indien de Opdrachtnemer niet of niet tijdig in staat is het gebrek op zijn eigen
werf te herstellen of
- indien sprake is van een wanverhouding tussen de noodzakelijke kosten van
transport van het vaartuig naar de werf van de Opdrachtgever en de kosten van
herstel op die werf of
- indien in verband met de omstandigheden van de Opdrachtgever niet kan worden
verlangd dat hij het herstel op de werf van zijn Opdrachtnemer laat uitvoeren.
4. De Opdrachtnemer staat niet in voor uiterlijke onvolkomenheden die voortkomen
uit de aard en de hoedanigheid van gebruikte materialen.
5. De Opdrachtnemer staat niet in voor gebreken die na oplevering zijn ontstaan als
gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of
die het gevolg zijn van de door Opdrachtgever of door derden aangebrachte
veranderingen aan het opgeleverde werk. Evenmin staat de Opdrachtnemer in voor
de eventueel ontstane schade als gevolg van vorenbedoelde gebreken.
Artikel 8: Reclame
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten behoorlijk omschreven ter
kennis worden gebracht van de Opdrachtnemer en binnen 10 dagen schriftelijk gemeld
worden aan de Opdrachtnemer nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd
of heeft kunnen constateren. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor de
rekening van de Opdrachtgever.

