ALGEMENE VOORWAARDEN
VANSANDIJK gevestigd en kantoorhoudende aan het Goudkruid 9, 3068 SR te Rotterdam, is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder inschrijvingsnummer 6038343, alsook de handelsnamen
BYLDAR en TONELING. ir. J.P. van Sandijk is ingeschreven bij Bureau Architectenregister onder
registratienummer 1.120515.001.
Artikel 1 Begrippen en definities
1.1
Onder OPDRACHTNEMER wordt verstaan VANSANDIJK, handelend onder deze naam, of
handelend onder de naam BYLDAR of TONELING.
1.2
Onder OPDRACHTGEVER wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon,
alsmede eenieder die met OPDRACHTNEMER een overeenkomst aangaat, waarop de
onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.3
Onder prestatie wordt al hetgeen verstaan wat OPDRACHTNEMER voor OPDRACHTGEVER
conform het schriftelijk overeengekomenene voor OPDRACHTGEVER zal verrichten, zomede niet
gratis te verrichten dienst- en/of serviceverlening.
1.4
Onder service wordt verstaan al hetgeen OPDRACHTNEMER heeft te verrichten, zonder dat
OPDRACHTGEVER hiervoor extra betaling is verschuldigd.
Artikel 2 Werkingssfeer
2.1
De in de artikelen opgenomen algemene bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen
OPDRACHTNEMER en OPDRACHTGEVER, tenzij door OPDRACHTNEMER uitdrukkelijk schriftelijk
van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
2.2
Eventuele algemene verkoop- of andere voorwaarden van OPDRACHTGEVER zijn niet van
toepassing, tenzij en voor zover deze door OPDRACHTNEMER uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard. Voor zover nodig wijst OPDRACHTNEMER de toepasselijkheid van eventuele
voorwaarden van OPDRACHTGEVER hierbij uitdrukkelijk van de hand. Indien in hetgeen partijen
zijn overeengekomen afwijkende bepalingen voorkomen ten opzichte van de Algemene
Voorwaarden, prevaleren deze boven de Algemene Voorwaarden.
2.3
Wijzigingen en/of aanvullingen op overeenkomsten tussen OPDRACHTNEMER en een andere
partij kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en dienen door partijen expliciet
voor akkoord te worden getekend.
2.4
OPDRACHTGEVER aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van
zijn opdracht.
Artikel 3 Offertes, totstandkoming en bevestiging overeenkomst
3.1
Alle offertes van OPDRACHTNEMER zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 (dertig) dagen na
datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2
Afbeeldingen, tekeningen, schema’s, diagrammen, bestekken, maat- en gewichtsopgaven zijn,
tenzij uitdrukkelijk anders door OPDRACHTNEMER aangegeven, vrijblijvend.
3.3
De door OPDRACHTNEMER opgegeven termijnen zijn globaal en enkel informatief,
overschrijding van termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.
3.4
Kosten van speciale adviseurs, reiskosten, legeskosten, producten of diensten van derden en
andere onkosten zijn niet standaard in de offerte begrepen.
3.5
De in artikel 3 lid 3 bedoelde adviseurs, producten of diensten worden in overleg met
OPDRACHTGEVER benoemd. OPDRACHTGEVER is rechtstreeks aansprakelijk voor de honorering
jegens adviseurs, tenzij schriftelijk met OPDRACHTNEMER anders is overeengekomen.
3.6
Alle offertes zijn gebaseerd op de gegevens, die door of namens OPDRACHTGEVER zijn
verstrekt. OPDRACHTGEVER staat ervoor in dat hij alle essentiële, door OPDRACHTNEMER
benodigde documenten en gegevens voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan
OPDRACHTNEMER heeft verstrekt.
3.7
De offerte is, tenzij schriftelijk anders is bepaald, gebaseerd op de prijs van materialen, lonen,
sociale- en fiscale lasten, geldend op de dag van uitgifte van de offerte.
3.8
De overeenkomst komt tot stand uiterlijk tien dagen nadat OPDRACHTNEMER schriftelijke
opdracht van OPDRACHTGEVER heeft ontvangen, door middel van schriftelijke bevestiging dan
wel wanneer OPDRACHTNEMER, bij gebreke daarvan, met de uitvoering van de opdracht is
begonnen. Voor de omvang en de aard van de opdracht is de tekst van de opdrachtbevestiging
bindend. Ontbreekt een opdrachtbevestiging dan worden de aard en de omvang van de
verplichtingen van OPDRACHTNEMER bepaald door de regels van redelijkheid en billijkheid. Een
door OPDRACHTNEMER gezonden factuur staat gelijk aan schriftelijke bevestiging.
3.9
Een overeenkomst is alleen dan bindend, indien deze door OPDRACHTNEMER schriftelijk is
bevestigd.
Artikel 4 Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, opschorting en ontbinding
4.1
In geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst ten
gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming is OPDRACHTNEMER gerechtigd
zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat
OPDRACHTNEMER gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
4.2
Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt onder meer verstaan het niet
voldoen door derden aan hun eventuele prestatieplichten jegens OPDRACHTNEMER waarvan
OPDRACHTNEMER afhankelijk is voor de uitvoering harer prestatie; hieronder is tevens verstaan
de omstandigheid bestaande uit weigering of intrekking van benodigde vergunningen of
licenties.
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4.3

Overmachtsituaties bestaan daarnaast uit: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard
dan ook, epidemieën, mobilisatie oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der
mogelijkheid om aan OPDRACHTGEVERs’ opdracht te werken en verder iedere omstandigheid,
die OPDRACHTNEMER redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed
heeft gehad en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was
geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet onder gelijke
voorwaarden zou hebben gesloten.
4.4
In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder niet toerekenbare
tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden niet toerekenbare
tekortkoming van OPDRACHTNEMER op:
4.4.1
Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als
gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of
beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelancercontract;
4.4.2
Vertraging bij - of tekortkoming door toeleveranciers.
4.5
Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan drie maanden duurt, behoudt
OPDRACHTNEMER zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te
schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet
meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn
beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van
enige opzegtermijn. OPDRACHTNEMER behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen
van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is
gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.
Artikel 5 Prijzen en meerwerk
5.1
Alle door OPDRACHTNEMER gehanteerde prijzen zijn netto-contant, exclusief omzetbelasting
(BTW), korting en eventuele van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
5.2
Alle in de offerte of overeenkomst genoemde prijzen van de voor de opdracht te maken
onkosten, waaronder materialen, vervoersprijzen, materiaalprijzen van toeleveranciers,
belastingen en andere heffingen zijn gebaseerd op het op de datum van uitbrenging van de
offerte of overeenkomst geldende. Wanneer één der kostprijsbestanddelen wordt verhoogd na
bevestiging van de opdracht, doch voordat met de uitvoering van de overeenkomst wordt
aangevangen, heeft OPDRACHTNEMER het recht deze verhogingen aan OPDRACHTGEVER door te
berekenen.
5.3
In de offertes van OPDRACHTNEMER vermelde bedragen zijn gedurende de geldigheidsduur van
de offerte bindend, tenzij het kostenfactoren betreft die beïnvloed worden door wijziging in
wettelijke bepalingen en/of doorberekening van kosten, die niet voorzienbaar of onvermijdbaar
waren op de datum van uitbrenging van offerte.
5.4
OPDRACHTNEMER is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige
omstandigheden, dat waren deze OPDRACHTNEMER ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst bekend, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.
5.5
Prijsaanpassingen zoals bedoeld in lid 4, zullen schriftelijk aan OPDRACHTGEVER worden
gemeld.
5.6
De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde diensten of
producten. Elke in aanvulling daarop door OPDRACHTNEMER geleverde prestatie worden
beschouwd als meerwerk en zullen afzonderlijk op basis van nacalculatie in rekening gebracht
worden.
5.7
Onder meerwerk verstaan deze voorwaarden alle niet in de offerte en opdrachtbevestiging
genoemde en/of daaruit voortvloeiende leveringen en/of werkzaamheden ten behoeve van het
werk, welke binnen de grenzen door offerte en opdrachtbevestiging aangegeven voor een
behoorlijke uitvoering van het werk alsnog door OPDRACHTNEMER gewenst worden geoordeeld
en waartoe OPDRACHTNEMER niet zonder betaling gehouden is.
5.8
Een tot stand gekomen vaste prijs heeft enkel betrekking op de in de overeenkomst genoemde
werkzaamheden en diensten van OPDRACHTNEMER. Werkzaamheden en diensten in aanvulling
of na wijziging van de overeenkomst in opdracht van OPDRACHTGEVER worden op basis van
nacalculatie aan OPDRACHTGEVER in rekening gebracht, wanneer hiermee niet meer dan 10%
van de oorspronkelijk overeengekomen prijs is gemoeid. De volgende omstandigheden geven
aanleiding tot meerwerk en daarmee tot afrekening op basis van nacalculatie:
5.8.1
Uitbreiding of wijziging van de overeenkomst, nadat inventarisatie/analyse, programma van
eisen of ontwerp door opdrachtgever is goedgekeurd.
5.8.2
Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van ODPRACHTGEVER die ten tijde van
het aangaan van de overeenkomst niet, niet in volle omvang of onvoldoende duidelijk aan
OPDRACHTNEMER kenbaar zijn gemaakt.
5.8.3
Gebreken en tekortkomingen in producten en diensten van derden en andere betrokken
personen, die door OPDRACHTNEMER in redelijkheid niet waren te voorzien, of geen of
onvoldoende invloed kan uitoefenen.
5.8.4
Tekortschietende medewerking van OPDRACHTGEVER bij de uitvoering van de
overeenkomst.
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5.9

Indien een onderdeel van de prestatie niet tot uitvoering komt, terwijl OPDRACHTNEMER
daarvoor reeds werkzaamheden heeft verricht, worden de werkzaamheden van afzonderlijk
gehonoreerd op de grondslag van offerte en opdrachtbevestiging, terwijl de onkosten en
verschotten OPDRACHTGEVER in rekening worden gebracht.
Artikel 6 Betaling
6.1
Bij opdrachtbevestiging wordt 50% gefactureerd, tenzij anders is afgesproken.
6.2
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 14
kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan.
6.3
Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie, verrekening uit welken hoofde dan ook,
door overmaking op een op de factuur aangegeven bankrekening in de valuta waarin is
gefactureerd.
6.4
Indien niet op de overeengekomen vervaldata het als dan verschuldigde is betaald, is
OPDRACHTGEVER van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is hij gehouden
vanaf de vervaldatum rente te betalen ter hoogte van vijf procent (5%), alsmede alle
buitengerechtelijke kosten van invordering, hierbij vastgesteld op een minimum van vijftien
procent (15%) van het in totaal verschuldigde, onverminderd de bevoegdheid van
OPDRACHTNEMER om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten te vorderen. OPDRACHTNEMER is niet gehouden aan te tonen dat zij in de uitgave
van de incassokosten is gevallen.
6.5
Het niet, niet-tijdig en/of niet-volledig voldoen door OPDRACHTGEVER aan zijn verplichtingen
tot betaling geeft OPDRACHTNEMER het recht (verdere) nakoming van de overeenkomst op te
schorten totdat door OPDRACHTGEVER aan deze verplichtingen is voldaan, dan wel de
overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht van OPDRACHTNEMER op schadevergoeding
wegens de latere c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.
6.6
Door OPDRACHTGEVER gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde
renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al
vermeldt OPDRACHTGEVER dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.7
Het nalaten door een van de partijen om te eniger tijd nakoming van enige betaling uit een
overeenkomst te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van die partij aan om op een
nader tijdstip betaling door de andere partij te eisen.
6.8
Elke overeenkomst met OPDRACHTNEMER, die valt onder de bepalingen van deze algemene
voorwaarden, wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat OPDRACHTGEVER op
grond van door OPDRACHTNEMER in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig is.
Artikel 7 Zekerheidsstelling en Vooruitbetaling
7.1
OPDRACHTNEMER is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen,
alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting
door te gaan. Indien OPDRACHTGEVER met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in
gebreke blijft, vervalt de op OPDRACHTNEMER rustende prestatieplicht, onverminderd het
recht van OPDRACHTNEMER op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door
OPDRACHTGEVER.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud, Eigendoms- en Auteursrechten
8.1
OPDRACHTGEVER respecteert geheel en onvoorwaardelijk alle intellectuele eigendomsrechten
welke rusten op het door OPDRACHTNEMER in verband met de prestatie geleverde.
8.2
Onverminderd de bepalingen van de Auteurswet heeft OPDRACHTNEMER te allen tijde het
uitsluitend recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van het in verband
met de prestatie geleverde. Het ter hand stellen aan OPDRACHTGEVER van zaken in verband
met de prestatie, waarop bepalingen van de Auteurswet van toepassing zijn, geeft
OPDRACHTGEVER geen recht deze zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
OPDRACHTNEMER al of niet gewijzigd uit te voeren of te doen uitvoeren of openbaar maken in
uitingen en/of publicaties, evenmin deze stukken te tonen en/of over te dragen aan derden,
die ze ten behoeve of in het belang van anderen in strijd met de Auteurswet zullen aanwenden.
8.3
Het eigendom en/of andere voor de overeenkomst relevante rechten van de aan de
overeenkomst geleverde prestatie gaat op OPDRACHTGEVER over, nadat door hem het
verschuldigde met inbegrip van rente en kosten aan OPDRACHTNEMER is betaald. Het risico ter
zake het in verband met de prestatie geleverde gaat reeds op het moment van overdracht op
OPDRACHTGEVER over.
Artikel 9 Geheimhouding
9.1
Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de
overeenkomst hebben verkregen, van elkaar of uit andere bron.
9.2
Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of
wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 10 Uitvoering van de overeenkomst
10.1
OPDRACHTNEMER voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit en communiceert
over voortgang met OPDRACHTGEVER.
10.2
OPDRACHTGEVER levert tijdig alle informatie, gegevens en informatiedragers aan
OPDRACHTNEMER aan volgens afspraak, en voor zover niet specifiek benoemd alle informatie
waarvan OPDRACHTGEVER redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
adequate uitvoering van de opdracht. OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan doordat OPDRACHTNEMER is uitgegaan van door OPDRACHTGEVER
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
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10.3

Indien is overeengekomen dat de uitvoering in fasen wordt uitgevoerd kan OPDRACHTNEMER
werkzaamheden van een volgende fase opschorten totdat OPDRACHTGEVER resultaten van de
daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10.4
Indien dit relevant is en voor zover dit voor een goede uitvoering vereist is, behoudt
OPDRACHTNEMER het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Artikel 11 Garantie en Aansprakelijkheid
11.1
Tot de prestatie van OPDRACHTNEMER behoort datgene wat omschreven is in de
opdrachtbevestiging. OPDRACHTNEMER zal zich inspannen de te leveren prestatie naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
OPDRACHTNEMER heeft een inspanningsverplichting. OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk
voor afwijkingen, schaden, meerwerk en/of voorzieningen indien het door haar geleverde moet
worden aangepast als gevolg van overheidsingrijpen, achteraf van overheidswege te stellen
eisen ter zake van het treffen van voorzieningen, aanpassingen, alles in de ruimste zin van het
woord.
11.2
OPDRACHTGEVER aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze van de
materialen; OPDRACHTGEVER is tevens verantwoordelijk voor de keuze van andere producten
en diensten van derden, die hij buiten de overeenkomst met OPDRACHTNEMER verwerft en die
hij samen met de prestatie van OPDRACHTNEMER aanwendt of zal aanwenden.
11.3
Indien OPDRACHTNEMER ingevolge haar offerte de zorg op zich heeft genomen voor het
aanvragen der benodigde vergunningen en/ of subsidies zal OPDRACHTNEMER daarvoor ook de
benodigde tijdsruimte worden geboden; bij gebreke van de benodigde tijdsruimte nodig voor
welke vergunning en/of subsidie dan ook, is OPDRACHTNEMER niet aansprakelijk voor niet
tijdige afgifte van de benodigde vergunning(en) en/of toezegging van subsidie(s).
OPDRACHTNEMER kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval de vergunning en/of de
toezegging van subsidieverlening door welke oorzaak dan ook, in het geheel niet wordt
verkregen; eventueel daaruit voortvloeiende kosten van wijzigingen en werkzaamheden zijn
automatisch voor rekening en risico van OPDRACHTGEVER.
11.4
OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor schade die de OPDRACHTGEVER lijdt als gevolg van
handelen of nalaten van derden en uitvoerende partijen, al dan niet in strijd met grafische- en
logische ontwerpen, tekeningen, bestekken, c.q. offertevoorbereiding, de aanwijzing van
OPDRACHTNEMER en/of de verdere voorwaarden, behoudens de aansprakelijkheid van
OPDRACHTNEMER voortvloeiende uit haar opdracht.
11.5
OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg-) schade, noch voor schade
geleden door derden. Voor in de laatste zin bedoelde schade wordt OPDRACHTNEMER door
OPDRACHTGEVER gevrijwaard.
11.6
Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van het
werk niet waren voorzien, zal OPDRACHTNEMER zich inspannen in goede harmonie naar een
oplossing te zoeken.
11.7
Indien en voor zover OPDRACHTNEMER aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of
onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden, of niet behoorlijke vervulling
van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot
ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, inclusief
meerwerk maar exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de OPDRACHTGEVER dienen binnen
één jaar na uitvoering te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien
hoofde vervallen zullen zijn.
Artikel 12 Termijnen
12.1
Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders overeengekomen.
12.2
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van OPDRACHTNEMER worden
beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die OPDRACHTNEMER van
de OPDRACHTGEVER verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Opgegeven termijnen
vormen geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een niet tijdig
verrichte prestatie dient OPDRACHTNEMER derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
12.3
OPDRACHTNEMER doet al het mogelijke om de prestatie binnen de overeengekomen termijn te
verrichten. Overschrijding ervan door welke oorzaak dan ook, geeft OPDRACHTGEVER alleen
dan recht op vergoeding van directe of indirecte schade en kan alleen dan tot ontbinding van
de overeenkomst leiden, indien blijkt dat de overschrijding te wijten is aan een toerekenbare
tekortkoming van OPDRACHTNEMER en deze in de onmogelijkheid verkeert binnen nader
bepaalde tijd te presteren. Een niet tijdig verrichte opdracht geeft de OPDRACHTGEVER niet
het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of al
dan niet krachtens rechterlijke machtiging zelf door derden de uitvoering van de overeenkomst
te laten verrichten.
Artikel 13 Wijziging van de overeenkomst
13.1
Indien tussentijds blijkt dat het voor adequate uitvoering het noodzakelijk is om de
overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.
13.2
Wanneer door een wijziging van de overeenkomst het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
wordt beïnvloed en/of financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, wordt
OPDRACHTGEVER hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk door OPDRACHTNEMER geïnformeerd.
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Artikel 14 Annulering van opdrachten
14.1
Na datum van de orderbevestiging heeft OPDRACHTNEMER het recht bij annulering van de
opdracht door de OPDRACHTGEVER vijfentwintig procent (25%) van de overeengekomen prijs in
rekening te brengen, onverkort het recht van OPDRACHTNEMER op grond van OPDRACHTNEMER
op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
Artikel 15 Wijziging van de Algemene Voorwaarden
15.1
OPDRACHTNEMER behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen.
15.2
Wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van
een termijn van 30 kalenderdagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
15.2.1 Indien OPDRACHTGEVER de betreffende wijziging niet accepteert, kan OPDRACHTGEVER de
overeenkomst ontbinden per de datum van het kracht worden van de gewijzigde Algemene
Voorwaarden.
Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht
16.1
Alle geschillen, waaronder bergrepen, die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig
worden beschouwd, welke tussen OPDRACHTNEMER en OPDRACHTGEVER mochten ontstaan naar
aanleiding van een door OPDRACHTNEMER met OPDRACHTGEVER afgesloten overeenkomst of
nadere overeenkomsten, zullen -behoudens voor zover de Kantonrechter bevoegd is- ter keuze
van OPDRACHTNEMER hetzij aan de uitspraak van de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of
het Arrondissement van OPDRACHTNEMER -daaronder mede begrepen de President in kort
geding- of aan het oordeel van een scheidsgerecht worden onderworpen, behoudens in geval
de OPDRACHTGEVER, tevens consument in de zin der wet, in Nederland werkelijke woonplaats
heeft buiten de vestigingsplaats of het Arrondissement van OPDRACHTNEMER.
16.2
Op alle overeenkomsten tussen OPDRACHTNEMER en OPDRACHTGEVER is toepasselijk het
Nederlands recht.
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