
 
Onderhoud  NL is  een merknaam van Koninklijke FOSAG,  

ondernemersorganisatie  schilders· ,  onderhouds - ,  
metaal  conserverings - ,  en glasbranche  

Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt  

 A lgemene voorwaarden voor  de zakeli jke  markt  voor  de  schi lders - ,  
onderhoud s -  en  glaszetbranche in Nederland,  vastgesteld door  FOSAG 
(Ondernemersorganisat ie  schilders - ,  onderhouds - ,  metaal  conserverings -  
en  glasbranche) .  Deze  voorwaarden treden in  werking per  1  september 
2006 en zi jn  gedeponeerd bi j  de Kamer van Koophandel  te  Gouda onder 
nummer 40409386.  

  

Artikel 1 • Definities en werking  sfeer 

1 .  In  de ze  a lgemene voorwaarden wordt  verstaan onder:  

a .       Opdrachtnemer:  een natuurli jke  persoon of  een  rec htspersoon aan 
wie  de  werkzaamheden zi jn  opgedragen;  

b .       Opdrachtgever:  een  natuurli jke persoon of  een  rechtspersoon,  die  in  
het  kader  van de  uitoefening van beroep of  bedri j f  aan  opdrachtnemer 
opdracht  heeft  gegeven tol  het  verrichten van werkzaamhed en;  

c .       Overeenkomst :  a l le  tussen opdrachtgever en  opdrachtnemer 
gemaakte afspraken met  betrekking tot  uitvoering van werkzaamheden 
door  opdrachtnemer.  

2 .  Deze  a lgemene voorwaarden z i jn ,  in  aanvul l ing of   afwijking   van  het  
Burgerli jk  Wetboek,  van toe passing op al le  tussen opdrachtnemer en  
opdrachtgever gesloten  overeenkomsten.  Parti jen  zi jn  overeengekomen dat  
deze voorwaarden als  vast  onderdeel  van de  overeenkomsten worden 
aangemerkt  .  

  

Artikel 2 • Aanbieding en  totstandkoming van de 
overeenkomst 

1.        A l le  aanbiedingen van opdrachtnemer zi jn  vri jbli jvend en  kunnen 
derhalve  na  aanvaarding s lechts  door  opdrachtnemer worden herroepen 
indien dit  onverwij ld  geschiedt .  

2 .        Mondelinge  afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst  
nadat  deze  sc hri fte l i jk  door opdrachtnemer zi jn  bevestigd.  



3.        Het  bepaalde  in  l id 2  van dit  art ikel  laat  onverlet  de  mogeli jkheid 
van e lk der parti jen de  totstandkoming van de  overeenkomst  door andere  
middelen  te  bewijzen.  

4 .        Indien geen van beide parti jen de overeenkomst schrif te l i jk 
bevest igt  en opdrachtnemer met  instemming van opdrachtgever een 
aanvang met  het  uitvoeren van de  overeenkomst heeft  gemaakt ,  wordt  
opdrachtgever geacht  de  overeenkomst  conform de of ferte  te  hebben 
verstrekt .  

  

Artikel 3 • Prijzen en prijswijzigingen 

1.        De  door opdrachtnemer opgegeven pri jzen zi jn  exclusief  BTW, tenzij  
uitdrukkeli jk  anders  vermeld.  

2 .        Bi j  de  pri jzen bedoeld in  l id  1  van dit  art ikel  zi jn ,  tenzi j  
expliciet   benoemd ,  niet  inbegrepen:  materieelkosten,  re is-  en  
parkeerkosten en kosten voor  vergunningaanvragen.  

3 .        De  pri js  wordt  zoveel  mogeli jk  vastgesteld op basis  van een van te  
voren overeengekomen uurtarief  of  op grond van een van te  voren 
overeengekomen vast  bedrag.  

4 .        Indien de pr  i js  b  i j  het  s luiten  van de overeenkomst  niet  is  bepaald 
of  slechts een richtpri js  is  bepaald,  is  opdrachtgever  een redeli jke  pri js  
verschuldigd.  Bi j  de bepaling van de  pri js  wordt  rekening gehouden met  de  
door  opdrachtnemer ten  t i jde  van het  s luiten  van de  overeen komst  
gewoonli jk bedongen pri jzen en  met  de  door  hem ter  zake van de  
vermoedeli jke pri js  gewekte verwachtingen.  

5 .        Indien een richtpri js  was bepaald,  za l  deze  richtpri js  met  niet  meer  
dan 15% mogen worden overschreden,  tenzi j  opdrachtnemer 
opdrachtgever zo  t i jdig  mogeli jk  voor  de  waarschijn li jkheid van een 
verdere  overschri jding heeft  gewaarschuwd,  om hem de g elegenheid te  
geven het  werk a lsnog te  beperken of  te  vereenvoudigen.  Opdrachtnemer 
zal  binnen de  grenzen van het  redeli jke aan zulke beperking of  
vereenvoudiging moeten meewerken.  

6 .        Lid 5  is  van overeenkomstige  toepassing op aannemingen van werk 
waarbij  de  pri js  afhankeli jk  is  gesteld van de  bi j  de  overeenkomst  
geschatte  t i jdsduur voor  de uitvoering van het  werk.  

7 .        Hetgeen in  dit  ar t ikel  is  bepaald aangaande pri jzen  en 
pri jswijz igingen,  is  niet  van toepassing op meerwerk en ste lposten.  

8 .        Indien na  het  s luiten van de  overeenkomst kostenverhogende 
omstandigheden  



ontstaan of  aan  het  l icht  komen zonder dat  zulks aan opdrachtnemer kan 
worden toegerekend,  zal  opdrachtnemer de  overeengekomen pri js  geheel  
of  gedeelte li jk  aan de  kostenverhoging kunnen aanpassen,  mits  
opdrachtnemer bi  j  het  bepalen  van de  pri js  geen rekening heeft  behoeven 
te  houden met  de kans op zulke  omstandigheden.  

9 .        Opdrachtnemer mag de pri js  eveneens aanpassen indien  de  
kostenverhoging het  gevolg is  van de  door opdrac htgever  verschafte 
onjuiste  gegevens welke  voor de pri jsbepaling van belang,  tenzi j  
opdrachtnemer de  onjuistheid der  gegevens voor  het  vaststel len van de  
pri js  had behoren te ontdekken.  

  

Artikel 4 • Uitvoering van de overeenkomst  

1.         Opdrachtgever   zorgt   ervoor  dat    opdrachtnemer    t i jdig   kan    bes
chikken  over  het  vol ledige bestek,  over de  voor het  werk benodigde 
goedkeuringen (zoals  vergunningen en  ontheffing en) en de  overige  voor  
het  werk benodigde gegevens.  

 
2 .         Opdrachtgever dient  er voor  te  zorgen dal  door  derden uil  te  voeren 
werkzaamheden  die  niet  tot  het  werk van opdrachtnemer behoren zodanig 
en  zo t i jdig worden verricht  dat  de uitvoering van het  werk daarvan geen 
vertraging ondervindt .  

3 .         Opdrachtgever   verschaf!   aansluit ingsmogeli jkheden    ten    behoeve
   van  de  voor  het  werk 
benodigde   nutsvoorzieningen   (gas ,   water,   e lektriciteit) .  De  kosten 
hiervan en van het  benodigde verbruik zi jn voor  rekening van 
opdrachtgever.  

4 .        Opdrachtgever  nodigt  opdrachtnemer uit  aanw ezig te   z i jn  bi j  a l le  
bouwvergaderingen die  direct  of  zi jdelings betrekking hebben op diens 
werkzaamheden.  

5 .         Opdrachtgever ste lt  het  benodigde materieel  beschikbaar.  Deze 
moeten voldoe n  aan de  wetteli jke  en  door  de  Arbeidsinspectie  gestelde  
vei l i gheidsvoorschri ften.  

6 .         Opdrachtgever zorgt  ervoor  dat  aanvoerwegen dusdanig worden 
aangelegd 

en  onderhou den dat  materiaal  te  al len  t i jde  in  vol le  ladingen binnen 
werkafstand van het  werk gebracht  kunnen worden.  

7 .         Het  personeel  van opdracht nemer heeft  vr i je  toegang tot  de  
aanwezige toi letten  en  schaft lokalen  op het  werk.  



8.        Opdrachtgever  zorgt  ervoor  dat  de  opzet  en  uitvoering van het  werk 
zodanig is  dat  daardoor  de  schade aan personen,  goederen en  milieu zoveel  
mogeli jk wordt  beperkt .  

9 .         Opdrachtgever ste lt  de voorzieningen beschikbaar voor het  
inzamelen van chemisch bouwafval .  

10.       Opdrachtgever zorgt  voor orde en  vei l igheid op het  werk.  Hij  zorgt  
tevens voor  de  goede staat  van de  te  verwerken materia len  en  het  
materieel  dat  door  hem ter  beschikking wordt  gesteld .  

11.       In  geval  opdrachtgever  met  het  in  de  voorgaande leden van dit  
art ikel  omschreven  in  gebreke is ,  heeft  opdrachtnemer het  
recht   de   uitvoering van de overeenkomst  op te  schorten en  de  uit  de  
vertraging voortvloeiende kosten aan  opdrachtgever  in  rekening te 
brengen.  

12.       Indien de uitvoering van de  overeenkomst  dit  vereist ,  heeft  
opdrachtnemer het  recht  werkzaamhe den te  laten verrichten door  derden.  

13.       Opdrachtnemer is  bi j  het  aangaan of  het  uitvoe ren van de  
overeenkomst  verplicht  opdrachtg ever  te  waarschuwen voor onjuistheden 
in  opdracht  voor zover  hi j  deze  kende of  redeli jkerwijs  behoorde te  
kennen.  Hetzel fde  geldt  in  geval  van gebreken of  ongeschiktheid van  zaken  
afkomst ig van opdrachtgever,  daaro nder begrepen de ondergrond waarop 
opdrachtgever een werk laat  uitvoeren,  a lsmede fouten en  gebreken in  
door  opdrachtgever  verstrekte  plannen,  tekeningen,  berekeningen,  
bestekken of  uitvoeringsvoorschriften.  

14.       De  overeengekomen uitvoeringstermijn  va n de  overeenkomst is  
geen fatale termijn.  Bi j  overschri jding van de  uitvoeringstermijn dient  
opdrachtgever opdrachtnemer de gelegenheid te  bieden om alsnog binnen 
redeli jke termijn na te  komen.  

15.       Indien opdrachtnemer t i jdens de uitvoering voorziet  d at  de 
uitvoeringstermi jn  zal  worden overschreden,  doet  hi  j  hiervan mededeling 
aan opdrachtgever  onder  vermelding van de  vermoedeli jke  aanleiding.  

  

Artikel 5 • Meerwerk  

1.                Ingeval  van door  opdrachtgever  gewens te toevoeging en of  
verandering en in  het  overeengekomen werk kan opdrachtnemer slechts 
dan een  verhoging van de  pri js  vorderen,  wanneer  hi j  opdrachtgever  t i jdig  
heeft  gewezen op de noodzaak van een daaruit  voortvloeiende 
pri jsverhoging,  tenzi j  opdrachtgever die noodzaak uit  z ichzel f  had moeten 
begri jpen.  



2.               Van deze bepaling kan niet  ten  nadele  van  opdrachtgever  
worden afgeweken,  behoudens bi  j  een  standaardregel ing als  bedoeld in 
art ikel  214 van Boek 6 van het  Burgerl i jk  Wetboek.  

  

Artikel 6 • Voortijdige beëindiging  

1.         De overeenkomst  kan wegens verwijtbaar  tekortschieten  in  de  
nakoming van de  overeenkom st  van opdrachtnemer,   tussenti jds  
uitsluitend per  aangetekend schri jven en  wel  met  vermelding van de reden 
van beëindiging,  worden opgezegd.  

2 .        Bi j  
tussent i jdse   beëindiging   van   de  overeenkomst   door   opdrachtgever   zon
der  dat  sprake is   van   verwijtbaar   tekortschieten   in   de   nakoming   van 
de  overeenkomst door opdrac htnemer en  bi j  tussenti jdse  beëindiging door  
opdrachtnemer wegens verwijtbare  handelingen van opdrachtgever,  i s  
opdrachtgeve r verplic ht  opdrachtnemer te  betalen:  

a .       de  voor het  gehele werk geldende pri js ,  verminderd met  de  
besparingen die  voor  opdr achtnemer uit  de opzegging voortvloeien,  tegen 
af levering door  opdr achtnemer van het  reeds voltooide  werk.  

b .      bi j  gebreke van een aanneemsom, 125% van de  gefactureerde en/of te 
factureren werkzaamheden die  ten  t i jde  van de  beëindiging  reeds waren 
uitgevoerd.  

3 .       Bovenstaande laat  onverlet  hel  recht  van opdrachtnemer vol ledige  
schadevergoeding Ie  vorderen .  

  

Artikel 7 - Oplevering en herstel van gebreken 

1.        Indien opdrachtnemer  te kennen heeft  gegeven dat  het  werk klaar  is  
om te  worden opgele verd en opdrachtgever hel  werk niet  binnen veertien  
dagen keurt  en  a l  dan niet  onder  voorbehoud aanvaardt  dan wel  onder  
aanwijzing van de  gebreken  weigert ,  wordt  opdrachtgever  geacht  het  
werk  st i lzwijgend te  hebben aanvaard.  Na de  aanvaarding wordt  het  wer k 
a ls opgeleverd beschouwd.  

2 .        Na  oplevering is  het  werk voor risico van opdrachtgever.  Derhalve  
b li j ft  hi j  de pri js  verschuldigd,  ongeacht  tenietgaan of  achteruitgang van 
hel  werk door  een oorzaak die  niet  aan  opdrachtnemer kan worden 
toegerekend.  

3 .        Opdrachtnemer is  ontslagen van de  aansprake li jkheid voor  gebreken 
die  opdrachtgever op het  t i jdst ip van oplevering redeli jkerwijs  had moeten 
ontdekken,  maar  niet  heeft  gemeld.  



4.        Indien het  werk na  oplevering gebreken vertoont  waarvoor 
opdrachtnemer aansprakeli jk  is ,  moet  opdrachtgever.  tenzi j  zulks in 
verband met  de omstandigheden  niet  van hem kan worden gevergd,  aan  
opdrachtnemer  de  gelegenheid geven de gebreken binnen een redeli jke  
termijn  weg te  nemen,  
onverminderd  de   aansprakel i jkheid  van   opdrachtnemer  voor   schade  t e
n  gevolge  van de  gebrekkige oplevering.  

5 .        Opdrachtgever  kan vorderen dat  opdrachtnemer de  gebreken binnen 
redeli jke termijn wegneemt,  tenzi j  de kosten van herstel  in  geen 
verhouding zouden staan tot  het  belang van op drachtgever  bi j  herstel  in  
plaats  van schadevergoeding.  

  

Artikel 8 - Aansprakelijkheid 

1.               Worden bepaalde  onderdelen  van de  overeenkomst  door derden 
vervuld,  dan is  opdrachtnemer voor deze  onderdelen  en  voor  het  handelen  
van deze derden niet  a ansprakeli jk,  indien  en voor  zover  dit  niet  onder  
zi jn leiding geschiedt .  

2 .               Opdrachtnemer dient  ingeval  van gebreken waarvoor  hi j  
aansprakeli jk  is  door  opdrachtgever in de  gelegenheid  te  worden gesteld 
deze gebreken te  herstel len  of  de  uit  die  gebreken voortvloeiende schade 
te  beperken of  op te heffen.  

3 .               Opdrachtnemer is  niet  aansprakel i jk  voor  indirecte  schade van 
opdrachtgever of  derden.  waaronder  gevolgschade en  bedri j fsschade.  

4 .              Opdrachtnemer is  niet  aansprakeli jk  v oor schade die te wijten is  
aan  opzet  of  grove schuld van haar  niet - leidinggevende ondergeschikten .  

5 .              Opdrachtnemer  is  niet  aansprakel i jk  voor schade als  gevolg van  
overschri jding van de  ui tvoeringstermijn.  

6 .               Opdrachtgever vr i jwaart  opdrachtnemer van a l le  succesvolle 
aanspraken van derden ter  zake van door opdrachtnemer verrichte 
werkzaamheden en/of  geleverde zaken waardoor die derde schade mocht  
hebben geleden,  onverschil l ig  door welke  oorzaak of  op welk t i jdst ip die  
schade is  geleden .  

7 .               In  geval  van aansprakeli jkheid van opdrachtnemer  is  
opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger  bedrag te  vergoeden dan 25% 
van de  geleden schade met  een maximum van het  factuurbedrag (exclusief  
BTW) van de  betreffende werkzaamheden.  In  geval  
opdrachtnemer  voor   de  betreffende schade  is  verzekerd,  is  zi jn  
aansprakeli jkheid beperkt  tot  het  bedrag dat  door  de  verzekeraar  in  het  
desbetreffende geval  zal  worden  uitgekeerd.  



8.               Indien opdrachtgever  enig aan de  overeenkomst verbonden 
risico heeft  verzekerd,  is  hi j  gehouden opdrachtnemer van dit  r isico  te  
vri jwaren.  

9 .               E lke   vordering  tot   schadevergoeding 
van  opdrachtgever   verval ! ,   indien  de  vordering niet  binnen één maand 
nadat  de  schade of  het  gebrek is  geconstateerd of  redeli jkerwijs  ontdekt  
had moeten worden,  schri fte l i jk  aan opdrachtnemer  is  kenbaar gemaakt  en 
indien z i j  niet  binnen één jaar  na  dat  t i jdst ip in rechte  aanhangig is  
gemaakt .  

10.           Opdrachtnemer is  niet  aansprakeli jk  voor schade ontslaan 
doordat  opdrachtnemer is  uitgegaan  van door opdrachtgever  verstrekte  
onjuiste  en/of  onvolled ige  gegevens.  

11.           Opdrachtgever draagt  het  risico  van schade veroorzaakt  door  
gebreken in  materialen  die  door hem ter beschikking zi jn  gesteld ,  dan wel  
op zi jn verzoek worden gebruikt ,  tenzi j  opdrachtnemer  zi jn 
waarschuwingsplicht  in  de zin  van art ikel  7:760 jo .  7:754 BW heeft  
geschonden.  

12.            Opdrachtgever  draagt  het  risico  voor  schade aan a l le  materia len ,  
onderdelen  of  gereedschappen die  zich op het  werk bevinden.  

  

Artikel 9 - Overmacht 

1.        Onder  overmacht  wordt  verstaan:  omstandighed en die nakoming van 
de  overeenkom st bli jvend  of  t i jdeli jk verhinderen en die niet  aan 
opdrachtnemer zi jn toe Ie  rekenen.  Hieronder  is  mede begrepen:  tekort  
aan personeel  bi j  opdrachtnemer,   stakingen 
in   andere  bedri jven,   wilde   of   georganiseerde stakinge n in  het  bedri j f  
van  opdrachtnemer .  een  a lgemeen gebrek aan 
benodigde  grondstoffen,   niet   voorzienbare   stagnatie  bi j   toeleverancier
s ,  a lgemene vervoersproblemen  en   overheidsmaatregelen .  

2 .        Opdrachtnemer  heeft  ook het  recht  z ich op overmacht  te  ber oepen,  
indien de  omstandigheid  die overmacht  veroorzaakt  intreedt  nadat  
opdrachtnemer zi jn verbintenis  had moelen nakomen.  

3 .        In  geval  van overmacht  heeft  opdrachtnemer het  recht  om zi jn 
verplicht ing op te schorten .  Indien  de  verhindering van nakoming a ls  
gevolg van overmacht  langer dan één maand voortduurt ,  z i jn  beide  parti jen  
bevoegd de  overeenkomst  Ie  ontbinden,  zonder dat  er  in dat  geval  een  
verplicht ing lot  schadevergoed ing bestaat .  

 
4 .         Indien  opdrachtnemer bi j  het  intreden van 
de   overmacht   a l   gedeeltel i jk  aan zi jn  verplicht ingen heeft  voldaan.  is  



opdrachtnemer gerecht igd lol  een  evenredig  deel  van de vastgestelde  pri js  
op grondslag van de reeds verr ichte  arbeid en  gemaakte kosten .  Dit  geldt  
niet  als  di l  deel  van de  overeenkomst geen zel fst andige  waarde heeft .  

  

Artikel 10 - Betaling en rente 

1.        Betaling dient  te  geschieden binnen veertien  dagen na  factuurdatum.  
Na hel  verstr i jken van deze veertien dagen is  opdrachtgever  in  verzuim en 
worden al le  vorderingen van opdrachtnemer op opdrac htgever  
onmiddel l i jk  opeisbaar.  

2 .        Opdrachtgever  is  vanaf  he  t  mome nt  van  in  verzuim treden,  zoals 
bedoeld in  l id  1,  een rente van 1,5% per  maand over  het  opeisbare  bedrag 
verschuldigd.  

3 .        In  geval  betaling in  termijnen is  overeengekomen en opdr achtgever  
is  met  de  betaling van een termijn  in gebreke,  is  opdrachtnemer.  
onverminderd z i jn  overige  rechten,  gerecht igd hel  werk op te  schorten 
totdat  opdrachtgever  aan al  zi jn  opeisbare verplichtingen heeft  voldaan.  

4 .        Opdrachtge ver  dient  te  betale n zonder  korting of  verrekening met  
enige  a l  dan niet  betwiste  vordering van opdrachtgever  op opdrachtnemer .  

5 .   In  geval  van  l iquidatie ,  fai l l issement  of  surséance van betaling van 
opdrachtgever.  dan wel  in  geval  opdrachtgever  anderszins in  betalings  
moei l i jkheden is  komen te verkeren en/of  opdrachtgever  z i jn  bedri j f  in  
een andere rechtsvorm omzet ,  of  aa n  een derde overdraagt ,  dan wel  de  
plaats  van zi jn  vestiging en/of  zi jn  woonplaats  naar  het  buitenland 
verplaatst .  zullen de  verplicht ingen van opdrachtge veronmiddel l i jk 
opeisbaar zi jn .  

6 .        E lke  betaling strekt  steeds ter  afdoening in  de  eerste plaats  van a l le  
verschuldigde rente en  kosten en  in  de  tweede plaats  van de oudste nog 
openstaande  facturen,  ongeacht  of  opdrachtgever   bi j  de  betaling verme ldt  
dat  deze  betrekking heeft  op een latere  factuur.  

  

Artikel 11 - Ontbinding van de overeenkomst 

1.        De  vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zi jn 
onmiddel l i jk  opeisbaar  in  de volgende geval len:  

indien opdrachtgever niet ,  niet  behoorli jk  of  ni et  t i jdig  voldoet  aan enige 
verplicht ing,  welke voor  haar  uit  de  overeenkomst  voortvloeit ;  



indien na het  sluiten  van de  overeenkomst  aan opdrachtnemer 
omstandigheden ter kennis  komen die goede grond geven te vrezen dat  
opdrachtgever niet  aan  zi jn  verplicht ingen zal  voldoen;  

indien opdrachtnemer opdrachtgever  bi j  hel  sluiten  van de  overeenkom st  
gevraagd heeft  zekerheid te  stel len  voor  de  nakoming en  deze  zekerheid 
uitbl i j ft  dan wel  onvoldoende is .  

2 .        In  de  genoemde  geval len  is  opdrachtnemer  gerecht igd de verdere  
uitvoering van de overeenkomst op te schorten ,  dan wel  de overeenkomst  
te  ontbinden en  vergoeding van kosten,  schade en  rente  Ie vorderen,  
a lsmede de  nog niet  betaalde maar wel  ter  uitvoering van deze  
overeenkomsten geleverde goederen terug te  vord eren .  

  

Artikel 12 - Eigendoms- en auteursrechten 

1.        A l le  originelen  van tekeningen ,  schetsen.  bestekken,  begrotingen,  
ramingen,  rapporten en  andere  bescheiden die  opdrachtnemer bi j  de 
vervul l ing   van  de overeenkomst heeft  vervaardigd  ,b li jven  zi jn eigendom,  
ongeacht  of  deze  aan opdrachtgever  of  aan  derd en ter  beschikking z i jn 
gesteld.  

2 .        Opdrachtnemer heeft  met  uitsluit ing van ieder ander  hel  recht  van 
verwezenl i jking,   openbaarmaking en  verveelvoudiging van zi jn 
ontwerpen.  schetsen,  foto's en al le  andere  afbeeldingen van zi jn  ontwerp 
die  worden b edoeld  in  de  Auteurswet   1912  of   in  
de   Beneluxwet ,   inzake  tekeningen en  model len ,  zulks  ongeacht  of  deze  
aan opdrachtgever  of  aan  derden ter beschikking zi jn gesteld .  

3 .        Het  is  opdrachtgever  niet  toegestaan de uitvoering van   een  
ontwerp,   of  een  deel  hiervan,  van opdrachtnemer te herhalen  zonder de 
uitdrukkeli jke  toestemming van opdrachtnemer.  

  

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud 

1.        Tot  aan de  volledige  voldoening van al le  vorderingen  die  uit  de  
overeenkomst  voortvloeien,  met  inbegrip van rente en kosten,  b li jven door 
opdrachtnemer geleverde goederen de  uits luitende eigendom van 
opdrachtnemer .  

2 .        Tot  aan het  t i jdst ip van vol ledige  voldoen ing is  opdrachtgever  niet  
bevoegd de  goederen  aan derden te verpanden of  te  vervreemden.  Indien  
derden enig recht  op de geleverde zaken wil len  vestigen,  is  opdrachtgever  
verplicht  om opdrachtnemer zo snel  als  mogeli jk op de hoogte  te  ste l len.  
Opdrachtgever  is  gehouden de  goederen waarop een eigendomsvoorbehoud 
ten  behoeve van opdrachtnemer rust  ident if iceerbaar  Ie  houden en/of  Ie  



maken en  deze  van e lkaar en  van de overige  zich bi j  opdrachtgever  
bevindende goederen af  te  zonderen.  

3 .         Indien  opdrachtgever  zi jn  verplicht ingen niet  nakomt  of  indien  er  
gegronde vrees beslaat  dal  hi j  zulks  niet  
zal   doen,   i s   opdrachtnemer   gerechtigd de geleverde zaken bi j  
opdrachtgever of  bi j  derden die  de  zaak voor  opdrachtgever  houden,  weg 
te  halen  of  weg Ie  doen halen .  Opdrachtgever  is  verplicht  hiertoe  a l le  
medewerking Ie  verlenen op straf fe  van een boete  van 10% va n de  totale 
aanneemsom voor  iedere dag dat  hi j  hiermee in  gebreke bli j ft .  

  

Artikel 14 - Toepasselijk recht en beslechting van 
geschillen 

1.        Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en  opdrachtgever  is  
Nederlands recht  van toepassing.  tenzi j  parti je n  schri fte l i jk  uitdrukkeli jk  
anders overeenkomen.  

2 .        Geschi l len  worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter,  tenzi j  
parti jen  schri fte l i jkuitdrukkeli jk  anders  overeenkomen.  

 


