
   

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 6 Point Safety & Security  

 
Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Opdrachtnemer: 6 Point Safety & Security, gevestigd te (3845 LZ) Harderwijk, Tubadreef 88, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder num-
mer: 59117087; 
Opdrachtgever: degene met wie de opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, alsmede degene aan wie de opdrachtnemer een offerte 
heeft uitgebracht; 
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle 
(rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. 
Meer/minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven-
op of verlaging van de overeengekomen prijs. 
 
Artikel 2 Algemeen 
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en opdrachtbevestigingen tussen de opdracht-
nemer en de opdrachtgever, waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en voor zover van deze voorwaarden niet door 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer aangaat met derden die mogelijkerwijs be-
trokken worden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. 
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging 
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepa-
ling in acht worden genomen. 
2.6. De opdrachtgever stemt er mee in dat de opdrachtnemer via de website van de opdrachtnemer en/of via ‘social media’ de (uitvoering van de) overeen-
komst publiekelijk kenbaar maakt. 
 
Artikel 3 Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst 
3.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld. 
3.2 De offertes van de opdrachtnemer zijn geldig gedurende een termijn van dertig (30) dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. 
Tenzij anders aangegeven, is de opdrachtnemer slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 
dertig (30) dagen wordt bevestigd. 
3.3 Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdracht-
nemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders 
aangeeft. 
3.4 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen 
worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat. 
3.5 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig 
deel van de in de offerte opgegeven prijs. 
 
Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever 
4.1 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte 
uitvoering van de overeenkomst nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 
van de overeenkomst. 
4.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van 
derden afkomstig is. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat de opdrachtnemer is uitge-
gaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht 
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten - volgens de gebruikelijke tarieven van de opdracht-
nemer - bij de opdrachtgever in rekening te brengen. 
4.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de opdrachtnemer overeengekomen 
werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 
4.5 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer te allen tijde in staat te stellen de opdracht uit te voeren. Indien daarvoor toegang tot locaties en/of kennis-
neming van informatiebronnen, bestanden en/of andere gegevensdragers van de opdrachtgever benodigd is, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat 
deze gedurende de uitvoering van de dienstverlening vrij toegankelijk zijn voor de opdrachtnemer. 
4.6 De opdrachtgever verplicht zich, zowel jegens de opdrachtnemer als jegens de door de opdrachtnemer ingeschakelde derde (beveiligingsbeambte), om 
de lokalen, locaties, terreinen, werktuigen en gereedschappen waar en waarmee de diensten en werkzaamheden door de opdrachtnemer en/of de ingescha-
kelde derde (beveiligingsbeambte) worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaam-
heden zodanige regelingen te treffen - waaronder het afdoende verzekeren wordt inbegrepen - en zodanige aanwijzingen te verstrekken, dat de opdracht-
nemer en/of de ingeschakelde derde (beveiligingsbeambte) tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met 
de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. 
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Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 
5.1 De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en 
ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en regelgeving. 
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht de werkzaamheden te laten verrichten 
door derden. Zulks voor rekening van de opdrachtgever. 
5.3 Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst, blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten 
diensten te wijzigen of aan  te vullen, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn om na voorafgaand kennisgeving aan de opdrachtgever naar eigen inzicht de dien-
sten te wijzigen c.q. aan te vullen.  De opdrachtgever is alsdan gehouden het daaruit voortvloeiende meerwerk volledig aan de opdrachtnemer te vergoeden 
conform de overeengekomen tarieven en prijzen. 
5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen die tot een 
volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
5.5 Indien door de opdrachtnemer - of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden – in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de 
locatie van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de opdrachtnemer 
of die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten inclusief catering. 
5.6 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade 
lijden. 
 
Artikel 6 Wijzigingen en meer/minderwerk 
6.1 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met de opdrachtnemer, alsnog 
verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden gemeld, zoveel en zover mo-
gelijk vóórdat de opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt en met inachtneming van hetgeen hierover verder in 
dit artikel is bepaald. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdracht-
nemer deze wijzigingen heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel 
van de opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk (of oneconomisch) maken, is de opdrachtnemer gerechtigd op deze 
gronden de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. De opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientenge-
volge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen en/of kosten, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor 
rekening en risico van de opdrachtgever. 
6.2 Indien de opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever 
verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan de opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplich-
tingen van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst. 
6.3 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 de opdrachtgever en de opdrachtnemer in onderling overleg – en zo mogelijk voorafgaande aan de gewijzigde uitvoering - 
de overeenkomst aanpassen. Indien wordt overeengekomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of wordt aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van 
de (gewijzigde) werkzaamheden daardoor worden beïnvloed. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de over-
eenkomst ontstaat, zullen de door de opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. De opdrachtnemer is ten 
aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever. Meerwerk ontstaan tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden voortvloeiend uit welke omstandigheden dan ook, zullen ook zonder voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever - en zover dit meerwerk 
voor de opdrachtnemer mogelijk is - worden uitgevoerd. De opdrachtgever is alsdan gehouden dit meerwerk volledig aan de opdrachtnemer te vergoeden 
conform de overeengekomen tarieven en prijzen. 
6.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen voor alle of bepaalde diensten en tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat de verwachte hoeveelheid 
werk en/of de duur van het werk, omvangrijker en/of meer tijd in beslag neemt dan van tevoren was ingeschat - waardoor in redelijkheid niet van de op-
drachtnemer kan worden verwacht de diensten te verrichten tegen de overeengekomen vaste prijs - dan zal dit worden aangemerkt als meerwerk en is de 
opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan opdrachtnemer te betalen conform het gebruikelijke  tarief van opdrachtnemer. 
6.5 Indien de opdrachtnemer op verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag de geleverde diensten langer dient te verrichten en/of extra werkzaamheden 
tot uitvoering dient te brengen, dan zal de opdrachtnemer dit verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag zonder voorafgaande goedkeuring van opdracht-
gever uitvoeren. De opdrachtgever is alsdan gehouden dit meerwerk volledig aan opdrachtnemer te vergoeden conform de overeengekomen tarieven en 
prijzen. 
 
Artikel 7 Termijnen, Levering en uitvoeringstermijn 
7.1 De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders 
voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-
zaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. 
7.2 Indien enige door de opdrachtnemer opgegeven termijn wordt overschreden, is de opdrachtnemer ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever de 
opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de 
opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering 
van de betreffende overeenkomst. 
 
Artikel 8 Prijzen en tarieven 
8.1 Tenzij de opdrachtgever consument is, zijn de door de opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief even-
tuele reis- en verblijfkosten of andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbeves-
tiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n). 
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst  kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden, toeslagen op lonen, premieverhogingen van sociale wetten, verhogingen van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen 
door externe kosten, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen tarieven en prijzen tussentijds te verhogen.  
8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs 
worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van de op-
drachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
8.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie (3) maanden kunnen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in reke-
ning worden gebracht. 
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Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden 
9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door de 
opdrachtnemer aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting van 
de opdrachtgever vertegenwoordigt. 
9.2 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Voorts is de opdrachtgever 
alsdan per direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling een boete verschuldigd van tien procent (10%) van de betreffende (onbetaald gebleven) factuur. 
9.3 Elke bevoegdheid van de opdrachtgever, zijnde ondernemer, tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uit-
drukkelijk uitgesloten. 
9.4 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij – naast de boete genoemd in lid 2 - zonder voorafgaande ingebrekestelling in 
verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag (inclusief de verbeurde boete) 1% rente per maand verschuldigd gedurende de maanden dat de 
opdrachtgever in verzuim verkeert, of de wettelijke handelsrente als die hoger is. Een deel van de maand heeft voor de berekening van de rente als een 
volledige maand te gelden. 
9.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden bere-
kend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’, voor rekening van voormelde opdrachtgever, onverminderd de aan de 
opdrachtnemer overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming. 
9.6 Indien door de opdrachtnemer, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt 
gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter. 
9.7 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de 
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 
Artikel 10 Opschorting en ontbinding 
10.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan de opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van zijn ver-
plichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer is nagekomen. 
10.2 Indien bij de opdrachtnemer de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is de opdrachtnemer gerechtigd 
de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft de opdrachtnemer de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring 
zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichting. Indien de opdrachtgever hier niet binnen veertien (14) dagen 
na dagtekening van het verzoek van de opdrachtnemer aan voldoet, heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
10.3 Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door 
middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien: 
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde in-
standhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
- als de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever 
zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldei-
sers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering na-
tuurlijke personen. 
- de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een 
plaats buiten Nederland wordt verplaatst. 
10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdracht-
nemer de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn (verdere) aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid 
11.1 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
11.2 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe (vermogens)schade jegens de opdrachtgever, zijnde ondernemer, dan is die aansprakelijkheid 
beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen 
tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze 
voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 
de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking 
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
11.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever, zijnde ondernemer, (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard 
en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de 
opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
11.5 De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan 
ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, 
die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. 
11.6 Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer. Een reeks van sa-
menhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis. 
11.7 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gele-
zen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin 
de oorzaak van de schade is gelegen. 
11.8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door de opdrachtnemer uitge-
voerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldig-
heid van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. 



    Pagina 4 
  
 

 

 
Artikel 12 Overmacht 
12.1 In geval van blijvende overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring 
zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever 
geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. 
12.2 In geval van tijdelijke overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met 
de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes (6) maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeelte-
lijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-
)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door de opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst. 
12.3 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn ver-
plichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te 
factureren. 
 
Artikel 13 Klachten 
13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend 
schrijven te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te 
bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 
13.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtin-
gen ten opzichte van de opdrachtnemer op te schorten. 
13.3 Indien de opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is de opdrachtnemer gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel an-
derszins de klachten te (doen) verhelpen. 
13.4 De opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat de opdrachtnemer de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk 
heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en de 
daarop gebaseerde aanspraken binnen twaalf (12) maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twaalf (12) maanden, 
nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en 
aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn. 
 
Artikel 14 Geschillen 
14.1 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waar deze 
algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer 
gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. De opdrachtnemer heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de 
wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren. 
14.2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen. 
 
Artikel 15 Toepasselijk recht en informatieplicht 
15.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
15.2 Indien deze voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer steeds direct informeren over 
alle bepalingen in deze voorwaarden die in het land van de opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door de opdrachtnemer geaccordeerd, 
zal de opdrachtnemer alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. De opdrachtgever zal, voor zover hij met het be-
paalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen 
en de opdrachtnemer vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij de opdrachtnemer heeft geweigerd aan de redelijke kosten voor het benodigde 
onderzoek – als hierboven bedoeld - te voldoen. 
 
Artikel 16 Nawerking 
De bepalingen van de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij 
ook na beëindiging van die overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


