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Algemene Voorwaarden - Handelsonderneming en 
Loonwerkbedrijf G.C. Wijnen 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Handelsonderneming en 
Loonwerkbedrijf G.C. Wijnen  
( Opdrachtnemer ). Het adres van Handelsonderneming en 
Loonwerkbedrijf G.C. Wijnen is Engweg 50 3972JJ Driebergen, met 
het KvK-nummer 30157945. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via 
info@wijnen-tuinen.nl, 0343 512583 of per post: 
Handelsonderneming en Loonwerkbedrijf G.C. Wijnen, Engweg 50, 
3972JJ Driebergen. 

Handelsonderneming en Loonwerkbedrijf G.C. Wijnen heeft het 
recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in 
dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op 
de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende 
afspraken schriftelijk vastleggen. 

DEFINITIES 

Werkzaamheden:  Het voorbereiden en uitvoeren 
van werkzaamheden voor- of in 
samenhang met de aanleg en/of 
onderhoud van tuinen en 
dergelijke voor zowel binnen als 
buiten. Het leveren van 
benodigde levende of dode 
materialen voor genoemde 
werkzaamheden. Het geven van 
adviezen, het opstellen van 
plannen en/of begrotingen ten 
behoeve van de uitvoering van 
deze werkzaamheden. 

Materialen: Levende materialen: Producten 
en artikelen die verzorging en 
onderhoud nodig hebben om in 
leven te blijven, te groeien en/of 
om tot ontwikkeling te komen; 
Zand, grond, teelaarde en 
compost  

Dode materialen: Alle overige 
producten en materialen die 
binnen het vakgebied van de 
Opdrachtnemer vallen. 

Kabels en Leidingen: Kabels: alle leidingen ter 
voorziening van erergie(stroom) 
en data in de ruimste zin des 
woords. 

  
 Leidingen: alle leidingen ter 

voorziening van water, gas en 
riolering in de ruimste zin des 
woords.  

Opdrachtbevestiging: De mondelingen en/of 
schriftelijke bevestiging van 
werkzaamheden, inclusief 
eventuele tekeningen en/of 
nadere uitwerkingen. 

Artikel 1 - Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere 
aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u ( 
Opdrachtgever ). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden 
op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op 
www.wijnen-tuinen.nl/contact. 

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht 

1. De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat 
blijken met de opdracht in te stemmen. Deze aanvaarding 
geschiedt bij voorkeur schriftelijk.  
( Opdrachtbevestiging - inclusief eventuele tekening(en)-) 

2. In de opdrachtbevestiging niet overeenkomt met eventuele 
tekeningen, prevaleert de opdrachtbevestiging.  

3. Indien de in de opdrachtbevestiging en/of de tekening 
aangegeven afmetingen en/of de toestanden van bestaande 
gebouwen, werken etc. niet overeenkomen met de 
werkelijkheid, is de opdrachtnemer verplicht de door hem 
geconstateerde afwijking ter kennis te brengen van de 
opdrachtgever. De afwijking geeft recht op verrekening.  

4. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende 
toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen 
enerzijds en de in opdrachtbevestiging en/of tekening 
aangeduide toestand anderzijds zoals de ondergrondse 
infrastructuur; de aanwezigheid van ondergrondse obstakels 
waaronder boomstronken, funderingen en verontreinigde 
grond, geven, afgezien van de verrekening van meer en 
minder werk welke uit de opdrachtbevestiging mocht 
voortvloeien, opdrachtnemer aanspraak op bijbetaling, 
indien die verschillen van zodanige aard zijn dat de gevolgen 
daarvan redelijkerwijs niet voor rekening van opdrachtnemer 
dienen te komen. De opdrachtgever draagt de 
verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of 
namens hem verstrekte gegevens. Het in dit lid bepaalde is 
ook van toepassing indien in de opdrachtbevestiging  geen 
toestand of gegevens zijn aangeduid, doch de tijdens de 
uitvoering blijkende toestand afwijkt van die welke de 
opdrachtnemer redelijkerwijs had mogen verwachten. 

 
 

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn 
vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een 
offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende 
opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders). 

2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, 
mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal 
hij zijn offerte hierop baseren. 

3. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in 
de prijsvormingmethode die de Opdrachtnemer voor de uit 
te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie. 

4. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen 
een vast bedrag overeen waarvoor de Opdrachtnemer de 
werkzaamheden verricht, inclusief btw. 

5. Bij de prijsvormingmethode regie doet de Opdrachtnemer 
een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief btw 
(o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde 
materialen). De Opdrachtnemer kan op verzoek van de 
Opdrachtgever een indicatie geven van de te verwachten 
uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.  

http://www.wijnen-tuinen.nl/contact
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Artikel 4 - Oplevering 

1. Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt 
verstaan de feitelijke oplevering aan de Opdrachtgever. De 

werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer de 
Opdrachtnemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, 
schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de 
werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de 
werkzaamheden opgeleverd wanneer de Opdrachtgever het 
werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat 
door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat 
gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

2. Gevolgen van weers- of tijdelijke 
terreinomstandigheden.  Indien naar het oordeel van 
opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden ten 
gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet 
op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals 
oorspronkelijk in de opdrachtbevestiging voorzien kan 
worden uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht de 
werkzaamheden die daarop betrekking hebben te 
onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij 
heeft opdrachtnemer het recht de aanplant, nadat de 
omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd 
verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader 
van het instaan van de hergroei van geleverde levende 
materialen noodzakelijk is. 

 

Artikel 5 - Prijs 

3. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er 
onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden 
plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht. 

4. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer 
en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. 

 

Artikel 6 - Betaling en incassokosten 

1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na 
factuurdatum betalen. 

2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van 
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke 
rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente 
(als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het 
opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat 
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening 
van het volledig verschuldigde bedrag. 

3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op 
Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als: 
 

1. Opdrachtgever een betalingstermijn 
overschrijdt; 

2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van 
betaling; 

3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of 
geliquideerd wordt; 

4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder 
curatele wordt gesteld of overlijdt. 

4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in 
verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot 
€267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger 
factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt: 
 

– 15% over de eerste €2500; 

– 10% over het deel dat daarna overblijft, tot 
€5000; 

– 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot 
€10.000; 

– 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot 
€200.000; 

– 0,5% over het overige deel. 

Artikel 7 - Contractsduur 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor 
onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen. 

Artikel 8 - Derden 

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten 
door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde 
persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 
7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van 
toepassing. 

Artikel 9 – Kabels en leidingen 

1. De Opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende 
informatie daaromtrent aan de Opdrachtnemer te 
verstrekken.  

2. De Opdrachtnemer is verplicht om voor de aanvang van 
eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent 
de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. 

3. Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij 
ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, ten minste 
vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een 
KLIC melding bij het Kadaster uit te (laten) voeren. 
Opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken 
kabel- en leidingbeheerders reageren. Opdrachtgever stelt 
opdrachtnemer de resultaten van dit onderzoek ter hand 
voor aanvang van de werkzaamheden.  

4. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan 
het gestelde in de artikelen 9.1 en 9.3, dient hij dit 
onmiddellijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van 
de overeenkomst, aan opdrachtnemer schriftelijk aan te 
geven. Opdrachtnemer zal in dat geval zelf op kosten van 
opdrachtgever het benodigde onderzoek instellen. 

5. Bij het falen van de juiste gegevens in de desbetreffende 
KLIC meldingen artikel 9.3 aanvaardt opdrachtnemer geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen 
en de daar uit voortvloeiende kosten. 

6. De Opdrachtnemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de 
wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen 
of andere aan het oog onttrokken ondergrondsewerken en 
constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die 
schade. 

Artikel 10 – Bodem en materialen 

1. Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op 
enigerlei wijze vervuild blijken te zijn, waardoor 
opdrachtnemer extra kosten moet maken, zijn de kosten 
voor rekening van opdrachtgever. 

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren 
van gegevens over de (milieu)kwaliteit van de door 
opdrachtnemer te ontgraven of bewerken bodems, dan 
wel van het door de opdrachtnemer te vervoeren 
materiaal. 

3. Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van 
opdrachtgever af te voeren zaken/materialen blijven 
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eigendom en dus voor rekening en risico van 
opdrachtgever. 

Artikel 11 - Uitvoering opdracht 

1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en 

vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren. 

2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen 
uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren. 

3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de 
uitvoering van de onderdelen van een volgende fase 
opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de 
vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of 
materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk 
zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren. 

5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen 
niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van 
de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien 
uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet 
aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat 
Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever 
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.  

6. Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor 
een door of namens de opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, 
noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat 
ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de 
opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever 
zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt 
verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel 
voor het doel waarvoor het volgens (het ontwerp van) de 
opdrachtgever is bestemd.  

7. Voor de door Opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen 
wordt verwezen naar de garantiebepalingen.  

8. In geval van opdracht neemt de Opdrachtnemer bij 
ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt, alleen 
de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging 
overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van 
de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet 
door de opdrachtgever zijn voorgeschreven.  

9. Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige 
verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die 
door de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of 
door deze zijn voorgeschreven. 

Artikel 12 - Wijziging opdracht 

1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke 
uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht 
te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in 
onderling overleg doen. 

2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of 
verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan 
vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de 
opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering 
veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van 
wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn. 

3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de 
opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief 
of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de 
werkzaamheden. 

Artikel 13 - Opschorting, ontbinding 

1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door 
omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of 

waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn 
verplichtingen niet kan nakomen. 

2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de 
opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is 
nagekomen. 

3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten 
of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet 
volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet 
Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of 
schadeloos stellen. 

Artikel 14 - Tussentijdse opzegging 

1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal 
Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te 
verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging 
toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van 
de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten 
meebrengt, komen de kosten voor rekening van 
Opdrachtgever. 

2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is 
geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in 
een van de volgende gevallen: 
 

1. Opdrachtgever overschrijdt een 
betalingstermijn; 

2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van 
betaling; 

3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt 
ontbonden of geliquideerd; 

4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt 
onder curatele gesteld of overlijdt; 

5. Er is sprake van een andere omstandigheid 
waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk 
over zijn vermogen kan beschikken. 

Artikel 15 - Overmacht 

1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen 
als er sprake is van overmacht.  

2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid 
die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 
redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de 
invloedssfeer van opdrachtnemer ligt. Daaronder wordt 
mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere 
weeromstandigheden, brand, stakingen, 
vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en 
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of 
overmacht aan de zijde van die personen waarvan 
opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of 
levering van producten. 

3. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht 
voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als 
deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei 
de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze 
schadevergoeding verplicht zijn. 

4. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen 
en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, 
mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.  

5. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding 
aan opdrachtgever. 

Artikel 16 - Onderzoek 

1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het 
moment dat hij het ter beschikking krijgt of de 
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werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet 
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde 
klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan 
de eisen die partijen zijn overeengekomen. 

2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen 
veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer 
mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij 
dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan 
Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een 
gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten. 

Artikel 17 - Garanties 

1. Op geleverde goederen is Opdrachtnemer nimmer 
gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan 
de door de fabrikant van de geleverde goederen aan 
Opdrachtnemer verstrekte garantie. Alle andere 
garantiebepalingen zal Opdrachtnemer in haar 
opdrachtbevestiging vermelden.  

2. Opdrachtnemer is nimmer gehouden garantie op bomen 
en/of planten te verstrekken, tenzij Opdrachtnemer van de 
geleverde bomen en/of planten een schriftelijke 
garantiebepaling aan de opdrachtgever heeft overlegd en 
deze bepalingen door de opdrachtgever strikt zijn 
opgevolgd.  

3. De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of 
schade ontstaat door: onjuist onderhoud; onjuist gebruik; 
moedwillige nalatigheid; storm (= wind met grotere 
windsnelheid dan 26 m/sec.) brand, bliksem, 
overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade 
door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak; 
abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch 
zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke 
gassen, dampen en/of chemicaliën; zouthoudende 
atmosfeer of elk ander contact met zout water; 
buitensporige temperaturen, welke niet worden 
veroorzaakt door het klimaat; gebreken van bouwkundig 
aard, waaronder begrepen werking van de constructie 
en/of verlies van samenhang van de ondergrond.  

Artikel 18 - Klachten 

1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en 
binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare 
gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) 
melden.  

2. Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun 
natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden 
bepaald door het monster, dat slechts als benaderende 
gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en 
benadering van de levering door de klant kunnen worden 
geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de 
bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in 
geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering 
dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor 
refereren we naar de Europese normen (NENNORMEN). 

3. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn 
betalingsverplichting niet op. 

4. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen 
recht meer toe op herstel, vervanging of 
schadeloosstelling. 

5. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is 
gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen 
een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het 
gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of 
vergoeden. 

6. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan 
komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn 
ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening 
van Opdrachtgever. 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade 
van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het 
gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer. 

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is 
ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever 
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.  

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verkeerd 
sproeien van sproeiers, randapparatuur welke niet goed is 
ingesteld, ook niet ten aanzien van weersomstandigheden, 
ook niet binnen de garantie termijn. Hier uit ontstane 
gevolgschade kan niet voor rekening van Opdrachtnemer 
vallen. 

4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de 
waterkwaliteit vanuit een waterbron of watergang. Hier uit 
ontstane gevolgschade kan niet voor rekening van 
Opdrachtnemer vallen. 

5. Vergoeding door Opdrachtnemer van de eventueel door 
Opdrachtgever geleden schade ten gevolge van gebreken 
aan het geleverde, strekt zich nooit uit tot gevolgschade en 
zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde 
waarop de klacht betrekking heeft.  

6. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde 
producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en 
niet geschikt voor inwendig gebruik. De Opdrachtnemer wijst 
erop dat de producten, onder andere bij consumptie, contact 
en/of overgevoeligheid dan wel afscheiding van stoffen 
kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens, dier en/of 
materiële zaken. De Opdrachtgever sluit iedere 
aansprakelijkheid hiervoor uitdrukkelijk uit.  

7. Door de Opdrachtnemer geleverde informatie betreffende 
de beplantingen en hun verzorging wordt steeds geacht naar 
beste weten en kunnen te zijn verstrekt. De Opdrachtgever 
kan hieraan geen aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer 
ontlenen.  

8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, in plaats 
van betaling van een schadevergoeding, de geleverde 
producten, die van een ondeugdelijke kwaliteit zijn gebleken, 
te vervangen.  

9. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de bij het begin van de werkzaamheden reeds aanwezige 
beplanting, gesteldheid van de bodem en materialen, 
waaronder installaties. De garantievoorwaarden gelden dan 
ook niet voor de reeds aanwezige zaken, daar de gesteldheid 
hiervan moeilijk kan worden beoordeeld. 

10. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
onderdelen, materialen en/of constructies die door de 
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en/of door deze 
zijn voorgeschreven. 

11. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt 
tot de factuurwaarde met een maximum van €5000,00. 

12. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval 
beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval 
uitkeert. 

13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan 
opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 
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Artikel 20 - Verjaringstermijn 

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen 
Opdrachtnemer is één jaar. 

Artikel 21 - Vrijwaring 

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele 
aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van 
de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer 
toerekenbaar is. 

2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever 
hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van 
hem in dat geval verwacht mag worden. 

3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag 
Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade 
die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel 
voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 22 - Eigendomsvoorbehoud 

4. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van 
Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen 
volledig is nagekomen. 

5. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan 
doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te 
stellen. 

6. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, 
geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke 
toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te 
betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat 
Opdrachtnemer deze terug kan nemen. 

Artikel 23 - Intellectuele eigendom 

1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem 
gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, 
programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende 
informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in 
rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen 
zijn aangebracht. 

2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet 
kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij 
Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen 
voor een ander doel anders dan waarvoor ze door 
Opdrachtnemer verstrekt zijn. 

Artikel 24 - Geheimhouding 

1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot 
bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van 
Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden. 

2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is 
gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij 
werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een 
procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 

3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, 
opdrachtbevestigingen, offertes, documenten, afbeeldingen, 
tekeningen, programmatuur, creaties, rapporten, adviezen 
of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer 
niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud 
daarvan niet zien. 

Artikel 25 - (Ver)Huur 

1. Opdrachtnemer verbindt zich het overeengekomen 
werktuig of de overeengekomen machine met uitrusting in 
goede staat ter beschikking te stellen voor de 
overeengekomen periode, gelijk de opdrachtgever 

verplicht is het materieel van de opdrachtnemer aan te 
nemen met inachtneming van de overeengekomen termijn 
en eventueel overeengekomen opzegtermijn.  

2. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient 
opdrachtgever zorgvuldig het huurobject op 
deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. 
Indien opdrachtgever daarbij gebreken of tekorten 
ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan 
opdrachtnemer te melden.  

3. Meeruren worden doorberekend, minderuren worden niet 
verrekend tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

4. Opdrachtgever is verplicht het huurobject te gebruiken 
uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject naar 
zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het 
gehuurd is.  

5. Opdrachtgever gebruikt het huurobject met het in acht 
nemen van de aanwijzingen, die opdrachtnemer hem door 
middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt. 
Opdrachtgever verklaart voldoende ervaring en 
deskundigheid te hebben met betrekking tot het 
huurobject.  

6. Opdrachtgever inspecteert het huurobject doorlopend op 
de goede werking en, voor zover niet anders is 
overeengekomen, verricht hij tijdig het benodigde dagelijks 
onderhoud voor behoud van de goede werking, één en 
ander conform de specificaties van de fabrikant.  

7. De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover 
deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk 

gebruik overeenkomstig de bestemming, zijn voor rekening 
van opdrachtnemer.  

8. Opdrachtgever treft alle redelijke maatregelen ter 
voorkoming van beschadiging en/of verlies van het 
huurobject.  

9. Opdrachtgever dient alle gebruikelijke maatregelen te 
nemen om diefstal van het huurobject te voorkomen. 
Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal en 
verduistering van het huurobject.  

10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid 
van de machinist voor het bedienen van het materieel en 
opdrachtgever is verantwoordelijk voor instructie van de 
machinist.  

11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook 
genaamd en hoe ook aan het huurobject toegebracht of 
ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een 
gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet 
opdrachtgever het gebruik ervan niet voort dan na overleg 
met opdrachtnemer. Laat opdrachtgever (tijdig) overleg 
met opdrachtnemer na, dan komt of blijft schade als 
gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van 
opdrachtgever.  

12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan 
ook genaamd en hoe ook door het huurobject toegebracht 
of ontstaan aan zichtbare en niet-zichtbare roerende of 
niet-roerende zaken/eigendommen van derden (bv. 
ondergrondse kabels en leidingen).  

13. Opdrachtgever of machinist die het gehuurde object komt 
halen bij de opdrachtnemer dient zich te legitimeren met 
een geldig legitimatiebewijs.  

14. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of 
door het verhuurde tijdens transporten, dus ook 
tussentijds, die door of in opdracht van opdrachtgever 
worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.  
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15. Wanneer opdrachtnemer of diens gemachtigde de soort en 
het aantal gemaakte verhuururen op werkbonnen 
registreert, worden deze wekelijks opgemaakt en door 
beide partijen voor akkoord ondertekend. Maakt 
opdrachtgever of diens gemachtigde geen gebruik van de 
geboden gelegenheid tot ondertekening, dan wordt 
opdrachtgever geacht zich met de inhoud van de 
werkbonnen te verenigen.  

16. Het is opdrachtgever verboden het huurobject in huur, 
onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter 
beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van opdrachtnemer.  

17. Opdrachtgever dient door hem ingehuurd materieel voor 
15.00 uur af te melden bij opdrachtnemer indien dit 
materieel de volgende dag niet meer ingehuurd wordt. Zo 
niet, dan brengt opdrachtnemer een extra dag huur bij 
opdrachtgever van ingehuurde materieel in rekening.  

18. Bij niet tijdige teruglevering van het (gehuurde) materieel 
na afloop van de huurperiode is de opdrachtgever verplicht 
de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan 
opdrachtnemer te vergoeden.  

19. De huurperiode wordt vastgesteld in 1 of meer hele dagen 
en vangt aan op de dag van aflevering van het huurobject 
en eindigt op de dag, waarop het huurobject compleet 
door de opdrachtnemer in ontvangst is genomen.  

20. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van 
verhuur exclusief brandstofkosten en aan- en 
afvoerkosten.  

21. Wanneer opdrachtgever het door hem gehuurde 
werkmaterieel verzekert dient de verzekeringsdekking 
tenminste gelijkwaardig te zijn aan de voorwaarden van de 
Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006, rubriek 
4.1.1: Casco Standaard en rubriek 4.2.2: Aansprakelijkheid 
Uitgebreid.  

22. Wanneer opdrachtgever het door hem gebruikte 
werkmaterieel verzekert, moet de 
aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde 
materieel de opdrachtnemer in haar hoedanigheid van 
opdrachtgever/ houder van het werkmaterieel, 
meeverzekeren. Opdrachtgever verleent uitdrukkelijk en 
onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer om aan 
die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet 
wordt nagekomen of opdrachtgever een andere 
verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en 
opdrachtnemer door een derde aangesproken wordt tot 
het betalen van enige schadevergoeding, is opdrachtgever 
verplicht opdrachtnemer volledig te vrijwaren en 
opdrachtnemer alles te vergoeden wat opdrachtnemer aan 
deze derde moet voldoen.  

23. Opdrachtgever betaalt bij enig evenement in relatie tot het 
huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de 
verzekering van de opdrachtnemer, het totale eigen risico 
en alle daaruit voortvloeiende schade.  

Artikel 26 - Nietigheid 

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, 
verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de 
Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen 
door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige 
bepaling volgt. 

Artikel 27 - Strijdige clausule 

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst 
tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de 
overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

Artikel 28 - Toepasselijk recht 

Nederlands recht. 

Artikel 29 - Bevoegde rechter 

Rechtbank Midden-Nederland. 
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