
Algemene voorwaarden van Stefan Koelman, handelende onder de naam Volentibus 
Projecten 
zaakdoende te Schagen (1741 HK) aan het adres Griegstraat 1 
 
ARTIKEL 1 DEFINITIES 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1. Opdrachtnemer/aannemer: Stefan Koelman, handelende onder de naam Volentibus 
Projecten 
 
2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan de 
opdrachtnemer een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het 
leveren van zaken. Onder opdrachtgever wordt ook verstaan de natuurlijke- of 
rechtspersoon die een aanbod laat uitbrengen door Volentibus Projecten;  
 
3. Werkzaamheden: het geheel van de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer 
overeengekomen dienstverlening onder eventuele verkoop en bijlevering van de 
daartoe benodigde materialen; 
 
4. Offerte: Het aanbod van de specificering van de werkzaamheden beschreven tegen 
een door de opdrachtnemer begrote prijs. Bij mondelinge of schriftelijke aanvaarding 
van dit aanbod zal een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 ontstaan; 
 
5. Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of 
beperkingen van het overeengekomen werk, zoals bedoeld onder artikel 1 lid 3, welke 
leiden tot een bijbetaling boven of een verlaging van de overeengekomen prijs; 
 
6. Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten of werkzaamheden door 
één persoon gedurende één klokuur. De offerte zal teven het uurloon omvatten, welke is 
gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden geldende arbeidskosten; 
 
7. Bedragen, prijzen en BTW: Alle genoemde prijzen en bedragen in offertes, dan wel 
overeenkomsten zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. De opdrachtgever 
behoudt zich het recht voor materieelkosten apart te factureren; 
 
 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of op alle tussen 
opdrachtgever en –nemer gesloten overeenkomsten die strekken tot de verlening van 
diensten en/of de levering van materiaal, zoals bedoeld onder artikel 1 lid 3, tenzij 
tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten 
ter uitvoering van werkzaamheden of levering van materiaal aangegaan met een derde 
partij, dit indien zij hun wederpartij bekend hebben gemaakt deze voorwaarden in te 
voegen in hun offertes/overeenkomsten. 
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen deze voorwaarden door zowel 
de opdrachtnemer als de opdrachtgever geacht geaccepteerd te zijn. Opdrachtnemer 
verwerpt dan ook de voorwaarden van zijn tegenpartij, tenzij anders is 
overeengekomen. 
4. Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 
zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht 
blijven en zullen partijen in onderling overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Hierbij zal zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden 
genomen. 



5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van 
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van 
deze bepalingen. 
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene 
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest 
van deze algemene voorwaarden. 
7. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, 
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 
opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte 
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
 
ARTIKEL 3 OFFERTE 
 
1. De opdrachtnemer zal zich zo volledig mogelijk op de hoogte stellen van de met de 
uitvoering van de werkzaamheden verband houdende informatie. De opdrachtgever zal 
de opdrachtnemer zoveel mogelijk inlichten over de met de uitvoering van de 
werkzaamheden verband houdende informatie. Een en ander om een zo meest mogelijk 
volmaakte offerte tot stand te brengen. 
2. De opdrachtnemer zal de offerte schriftelijk aan de opdrachtgever verstrekken. 
3. De offerte geldt als aanbod van werkzaamheden en is derhalve vrijblijvend. Dit is 
alleen anders als dit uitdrukkelijk uit de offerte of andere overeenkomst blijkt, 
bijvoorbeeld door de weergave van een aanvaardingstermijn. 
4. De offerte zal een zo volledig mogelijke omschrijving bevatten van de te verrichten 
werkzaamheden en/of de te leveren zaken. Om een goede beoordeling van de offerte 
mogelijk te maken, zullen partijen streven naar een zo goed mogelijke informatielevering 
en –verwerking, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1. 
5. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien 
opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, 
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat. 
6. Zodra bij de offerte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen of andere uitingen 
van de geest van de opdrachtnemer worden geleverd, behoudt de opdrachtnemer het 
auteursrecht op deze werken. De eigendom blijft te allen tijde bij de opdrachtnemer, 
hetgeen inhoudt dat de werken niet mogen worden overgedragen of op andere wijzen 
aan derden beschikbaar worden gesteld. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor 
deze ontwerpen etc. en de uit het werk toegenomen kennis voor andere doeleinden te 
gebruiken. 
7. Ingeval de (potentiële) opdrachtgever besluit om de opdracht tot de werkzaamheden 
niet te geven, zullen de werken zoals bedoeld in het vorige lid binnen veertien dagen na 
dagtekening van de offert aan de opdrachtnemer worden teruggezonden. 
8. Zodra in de offerte de prijs voor het tekenwerk wordt gespecificeerd, is de 
opdrachtgever de tekenkosten aan de opdrachtnemer verschuldigd, ook indien 
opdrachtgever besluit niet in te gaan op de offerte. 
9. Partijen treden met elkaar in contact over de aanvangsdatum van de werkzaamheden 
en de oplevering van het werk. Indien deze data reeds bij de offerte bekend zijn, worden 
deze data in de offerte vermeld. 
10. De offerte bevat een inzicht in de prijs en de wijze waarop deze prijs tot stand is 
gekomen. 
11. De offerte zal een realistische richtprijs bevatten van de uit te voeren 
werkzaamheden. 
12. 1. Werkzaamheden buiten de offerte worden gezien als meerwerk en worden 
afzonderlijk in de totaalfactuur gespecificeerd of geheel apart gefactureerd. Voor 
meerwerk worden de standaard vastgestelde prijzen doorberekend. Kortingen of andere 
prijswijzigingen kunnen niet door de opdrachtnemer worden verleend, tenzij dit 
uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. 
 2. Bij meerwerk zullen partijen met elkaar in overleg treden en aan de hand van 
dat overleg extra werkzaamheden overeenkomen. Gelet op de aard van het meerwerk 
kan het voorkomen dat de oorspronkelijk oplevertermijn wordt overschreden. 



 
 
 
ARTIKEL 4 OVEREENKOMSTEN en (PRIJS)WIJZIGINGEN 
 
1. De overeenkomsten tussen partijen worden bindend door mondelinge of schriftelijke 
aanvaarding van het aanbod cq. de offerte. 
2. Indien partijen direct, dat wil zeggen zonder voorafgaande offerte, een overeenkomst 
sluiten, zal deze slechts bindend zijn bij schriftelijke overeenkomst. 
3. Onjuistheden in de vermelde gegevens binden de opdrachtnemer niet. Partijen zullen 
met elkaar in contact treden om de onjuistheden te zuiveren. 
4. Mutaties, wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst of afwijkingen van deze 
algemene voorwaarden worden slechts bindend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen 
de opdrachtgever en –nemer zijn overeengekomen.  
5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden 
ontstaan, zonder dat deze omstandigheden de opdrachtnemer kunnen worden 
toegerekend, zal de opdrachtnemer de overeengekomen prijs kunnen aanpassen aan 
de kostenverhoging. Dit kan enkel als de opdrachtnemer bij het bepalen van de 
overeengekomen prijs geen rekening heeft kunnen houden met de kans op zulke 
omstandigheden. 
6. Omstandigheden als bedoeld onder artikel 4 lid 5 kunnen bijvoorbeeld zijn: extreme 
prijsverhogingen bij de inkoop van materialen, bijvoorbeeld door onverwachte intrede 
van schaarste van de zaak. 
7. De opdrachtnemer mag tevens de prijs na het sluiten van de overeenkomst 
aanpassen, indien blijkt dat de opdrachtnemer door onjuiste verstrekking van gegevens 
door de opdrachtgever, welke voor de prijsbepaling van belang waren, genoodzaakt is 
geworden deze prijs aan te passen. Dit kan alleen indien de opdrachtnemer de 
onjuistheid der gegevens voor het vaststellen van de prijs niet had behoren te 
ontdekken. 
8. Bij prijsverhoging zoals genoemd in artikel 4 lid 5 en lid 7, zal de opdrachtnemer de 
opdrachtgever zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen van de noodzaak tot 
prijsverhoging. In dat geval kan de opdrachtgever een voorstel doen tot beperking van 
het werk of vereenvoudiging hiervan of gebruik maken van het opzeggingsrecht ex 
artikel 7 lid 10 van deze voorwaarden. 
9. In geval van overeenkomsten die geen eenmalig karakter hebben en derhalve 
worden gekenmerkt door het meerdere malen uitvoeren van werkzaamheden verspreid 
over een langere periode, is de opdrachtnemer tevens tussentijds gerechtigd 
prijswijzigingen door te voeren. Dit in gevolg: 
 1. wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als 
gevolg van gewijzigde wetten of overige besluiten van overheidswege. 
 2. wijzigingen in prijzen van brandstoffen of loonkosten. 
 3. overige oorzaken die recht geven op ontbinding. 
 
ARTIKEL 5 UITVOERBAARHEID OVEREENKOMST EN OVERMACHT 
 
1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar zijn beste inzicht en vermogen 
uitvoeren. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden op grond van de op dat moment 
bekend stand der wetenschap conform eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
2. Mocht de totaalprijs met minder dan 15% worden overschreden heeft de 
opdrachtnemer geen nadere toestemming nodig van de opdrachtgever om extra 
werkzaamheden te verrichten ten einde voor een goede uitvoering van de 
overeenkomst zorg te dragen. 
Mocht de prijs met meer dan 15% worden overschreden zal de opdrachtnemer de 
opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van de overschrijding 
waarschuwen, indien de opdrachtnemer op de hoogte is of kon zijn van deze 
waarschijnlijkheid. Indien dit zich voordoet, kan de gelegenheid gecreëerd worden het 
werk te beperken of te vereenvoudigen. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van 



het redelijke moeten meewerken aan zulke beperking of vereenvoudiging. Het 
meerwerk zal onderdeel zijn van de overeenkomst. 
3. Levering geschiedt op de wijze als tussen partijen overeengekomen. Indien geen 
leverwijze is overeengekomen, geschiedt levering in beginsel vanaf het bedrijf van de 
opdrachtnemer.   
4. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid om toegang te krijgen tot 
de werkplek. De opdrachtgever zal in ieder geval zorg moeten dragen voor de 
aanwezigheid van de standaardvoorwaarden die uitvoering van de werkzaamheden 
mogelijk maken. Onder andere dient energie, elektra en water aanwezig te zijn, maar 
ook de voor het werk benodigde goedkeuringen. 
5. Blijken de in het voorgaande artikel genoemde benodigdheden niet aanwezig kan de 
opdrachtnemer de werkzaamheden opschorten. De uit deze vertraging voortvloeiende 
extra kosten kan de opdrachtnemer de opdrachtgever in rekening brengen. 
6. De opdrachtgever zal verantwoordelijk blijven voor gebreken in materialen die door 
de opdrachtgever zijn aangeleverd. 
7. De opdrachtgever stelt het materieel beschikbaar voor de uitvoering van de 
werkzaamheden. In onderling overleg kan overeengekomen worden dat het materieel 
door de opdrachtnemer verzorgd wordt. 
8. De opdrachtnemer zal gebruik mogen maken van de aanwezigheid van toiletten en 
een ruimte voor het houden van pauze. 
9. De opdrachtgever dient voor een veilige werkplek te zorgen. Een en ander conform 
de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidsinspectie.  
10. Indien de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is het mogelijk dat de 
opdrachtnemer de werkzaamheden per fase factureert. Werkzaamheden in een 
opvolgende fase kunnen worden opgeschort indien de factuur ten aanzien van de 
voorliggende fase niet is voldaan dan wel indien deze werkzaamheden niet door de 
opdrachtgever zijn goedgekeurd. 
11. De overeengekomen uitvoeringstermijn is geen fatale termijn. Blijkt de 
uitvoeringstermijn niet haalbaar dient de opdrachtgever de opdrachtnemer eerst in 
gebreke te stellen, waarbij de opdrachtgever de opdrachtnemer een redelijke termijn 
verschaft om alsnog voor nakoming zorg te dragen. 
12. Bij, naar het oordeel van de opdrachtnemer, extreme weersomstandigheden, 
waaronder sneeuw, hagel, regel en een windkracht van meer dan zes, heeft de 
opdrachtnemer het recht de werkzaamheden te onderbreken dan wel niet aan te laten 
vangen. De opdrachtgever kan in dat geval geen aanspraak maken op de 
overeengekomen uitvoerings- dan wel opleverdatum.  
13. De werkzaamheden zullen weer aanvang hebben na de beëindiging van de extreme 
weersomstandigheden. 
14. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de 
overeenkomst en aldus tijdige betaling van de overeengekomen prijs. Ook indien de 
opdrachtgever getroffen wordt door overmacht of andere omstandigheden bij de 
opdrachtgever waardoor de opdrachtnemer redelijkerwijs zijn werkzaamheden niet kan 
uitvoeren. 
15. Wordt de opdrachtnemer getroffen door overmacht, waardoor hij de 
werkzaamheden niet kan uitvoeren, zal de opdrachtnemer direct contact opnemen met 
de opdrachtgever. Gedurende dit contact zal getracht worden voor vervangende 
uitvoering te zorgen. Blijkt dit niet mogelijk zal de opdrachtnemer, de opdrachtgever een 
voorstel doen ter verlenging van de overeenkomst voor de periode dat het werk stilligt 
ofwel besluiten dat de opdrachtgever de prijs niet verschuldigd is voor de periode dat 
het werk niet wordt uitgevoerd. 
16. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan alle van buiten komende oorzaken, 
voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch 
waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder 
valt onder andere: een tekort aan mankracht bij de opdrachtnemer of een ingeschakelde 
derde, stakingen bij de opdrachtnemer of binnen de bedrijfsbranche, een schaarste aan 
grondstoffen, onvoorziene vertraging bij leveranciers, vervoersproblemen en 
overheidsmaatregelen. 



17. Bij overmacht kan de opdrachtnemer de werkzaamheden opschorten. Zijn op dat 
moment reeds werkzaamheden verricht, is de opdrachtnemer gerechtigd deze 
werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze 
factuur te voldoen. 
 
ARTIKEL 6 OPLEVERING 
 
1. Onder oplevering wordt verstaan: 

1. de aanvaarding van de uitvoering van de werkzaamheden 
2. de omstandigheid zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. 

2. De opdrachtgever heeft het werk stilzwijgend aanvaard als hij niet binnen veertien 
dagen na de mededeling van de opdrachtnemer dat het werk klaar is om te worden 
opgeleverd, het werk keurt. Na aanvaarding wordt het werk tevens als opgeleverd 
beschouwd. 
3. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs 
verschuldigd, ongeacht het tenietgaan of de achteruitgang van het werk door een 
oorzaak die niet aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend. 
4. De opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de 
opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had behoren te ontdekken. 
5. Ondanks het feit dat het werk niet gereed kan komen doordat enig goed op het 
moment van oplevering niet leverbaar is, kan het totale werk toch als opgeleverd 
worden beschouwd. Partijen kunnen overeenkomen dat een redelijk bedrag voor dit nog 
te leveren goed door de opdrachtgever wordt achtergehouden. 
6.  1. Indien blijkt dat de opdrachtgever belang heeft bij de oplevering tegen een 
vaste datum zal de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan op de hoogte stellen. De 
vaste datum zal schriftelijk overeengekomen moeten worden, waarbij bepaald dient te 
worden dat overschrijding van deze datum, behoudens bepaling omtrent overmacht, 
geenszins tot de mogelijkheden behoort.  
 2. Overschrijdt de opdrachtnemer in het geval zoals beschreven onder artikel 6 
lid 6 sub 1 toch de vaste datum zal de opdrachtgever recht hebben op de vergoeding 
van de door hem geleden schade. Deze schade zal enkel voor vergoeding in 
aanmerking komen indien de opdrachtgever in staat is de schade te verduidelijken en te 
specificeren.  
 3. De leden 1 en 2 gelden niet in geval de opdrachtnemer getroffen wordt door 
overmacht. Artikel 5 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. 
7. Indien partijen een vermoedelijke opleverdatum overeengekomen zijn, bestaat de 
mogelijkheid dat de oplevering tegen een latere datum geschiedt. De opdrachtnemer zal 
in dat geval de opdrachtgever inlichten over een nieuwe opleverdatum. De 
opdrachtgever zal naar redelijkheid de nieuwe opleverdatum dienen te accepteren. 
8. In geval van overschrijding van deze nieuwe opleverdatum zal hetgeen in lid 6 is 
bepaald opnieuw gaan gelden. 
 
ARTIKEL 7 EINDE OVEREENKOMST 
 
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden, indien: 
  1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet 
tijdig nakomt. 
 2. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet 
zal nakomen. 
  3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid 
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze 
zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
 4. indien door vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van 
opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk 
overeengekomen condities zal nakomen 



2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard 
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 
opdrachtnemer verwacht kan worden. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op 
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de 
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
4. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze 
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
5. Indien ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, heeft opdrachtnemer recht op 
vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en/of 
indirect is ontstaan. 
6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet 
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer 
gerechtigd de overeenkomst terstond en met direct ingang te ontbinden zonder enige 
verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl 
opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling is verplicht. 
7. Bij het overlijden van de opdrachtnemer, de liquidatie cq. ontbinding van de 
onderneming van de opdrachtnemer of wel wanneer surseance van betaling wordt 
aangevraagd, voor voltooiing van het werk is/zijn diens rechtsverkrijger(s) niet verplicht 
het werk te voltooien. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs te 
betalen aan de rechtsverkrijgende(n), waarop in mindering strekt de redelijke prijs voor 
de onvoltooide werkzaamheden. Een en ander zal inhouden dat de prijs van de reeds 
uitgevoerde werkzaamheden en de geleverde zaken zal moeten worden voldaan. 
8. Bij het overlijden van de opdrachtgever cq. de ontbinding van de onderneming van de 
opdrachtgever de liquidatie cq. ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever 
ofwel wanneer surseance van betaling wordt aangevraagd, voor voltooiing van het werk, 
is/zijn de rechtsverkrijgende(n) niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. De 
rechtsverkrijgende(n) van de opdrachtgever is/zijn gehouden de overeengekomen prijs 
te betalen, waarop in mindering zal strekken de redelijke prijs voor de onvoltooide 
werkzaamheden. 
9. Indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam 
arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover 
zij, gezien de aard van de overeenkomst aan het overlijden of de duurzame 
arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds 
verrichte arbeid en gemaakte kosten is de opdrachtgever een naar redelijkheid en met 
inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd. 
10. De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
schriftelijk opzeggen. In geval van een dergelijke opzegging zal de opdrachtgever de 
voor het gehele werk overeengekomen prijs aan de opdrachtnemer verschuldigd zijn. 
Mocht de opdrachtnemer reeds na toestemming van de opdrachtgever hebben 
aangevangen met prijsverhogende werkzaamheden en zegt de opdrachtgever alsnog 
op, zal bij het berekenen van de verschuldigde prijs tevens rekening gehouden worden 
met de werkelijk gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de 
opdrachtnemer zou hebben gemaakt.  
 
ARTIKEL 8 GARANTIES EN GEBREKEN 
 
1. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft opdrachtgever 
recht op herstel van de zaak. Opdrachtnemer kan er voor kiezen de zaak te vervangen, 
indien herstel op bezwaren stuit. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging 
indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Met betrekking tot ontwerpfouten heeft 
opdrachtgever slechts recht op herstel/vervanging als de fabricage afwijkt van de 
gegeven opdracht door opdrachtgever. Opdrachtgever dient de opdracht dan ook 
schriftelijk vast te leggen. 



2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg 
van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de 
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door opdrachtgever en/of 
derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer opdrachtgever 
en/of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht 
aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd 
dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan op 
voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien 
het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer 
geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.   
3. Bij het aangaan van de overeenkomst is de opdrachtnemer verplicht de 
opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover de 
opdrachtnemer bekend is geworden met deze onjuistheden. 
4. Indien het werk na de opleverdatum gebreken vertoont, waarvoor de opdrachtnemer 
aansprakelijk is, meldt de opdrachtgever de gebreken schriftelijk en binnen tien dagen 
na oplevering bij de opdrachtnemer of in ieder geval binnen tien dagen na ontdekking 
van het gebrek. Na ontdekking van het gebrek is het de opdrachtgever niet meer 
toegestaan de zaak te gebruiken. Doet hij dit toch heeft opdrachtgever geen recht meer 
op garantie. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het gebrek/de 
gebreken te herstellen. 
5. De opdrachtnemer zal de gebreken die voor zijn rekening komen herstellen binnen 
een redelijke termijn, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het 
belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding. 
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt heeft opdrachtgever geen recht 
meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
7.  1. De gevolgen van een ondeugdelijke uitvoering van het werk, die te wijten is 
aan gebreken of ongeschiktheid van door opdrachtnemer gebruikte materialen komen 
voor rekening van de opdrachtnemer. 
 2. Is de ondeugdelijke uitvoering echter te wijten aan gebreken of 
ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de 
grond waarop hij een werk heeft laten uitvoeren, komen de gevolgen voor zijn rekening, 
voor zover hij lid 1 niet heeft geschonden. 
8. Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor 
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer 
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever. 
9. (Het melden van) gebreken schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet 
op. 
10. Gebreken ontstaan door het niet in acht nemen van de juiste zorg voor het 
geleverde werk of materiaal kunnen niet aan de opdrachtnemer worden tegengeworpen. 
11. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken die ontstaan door (overige) 
natuurinvloeden. De opdrachtgever zal de werking van bijvoorbeeld houtsoorten dienen 
te accepteren.  
 
ARTIKEL 9 DERDEN 
 
1. De opdrachtnemer is bevoegd het werk onder zijn leiding door anderen te doen 
uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks 
onverminderd zijn aansprakelijkheid bij de ondeugdelijke nakoming van de 
overeenkomst. 
2. Indien derden, anders dan door de opdrachtnemer aangezocht, het werk van de 
opdrachtnemer hebben beïnvloed, zodat niet meer gesproken kan worden dat de 
opdrachtnemer het werk zelf heeft verzorgd, is de opdrachtnemer niet (meer) 
aansprakelijk voor de ontstane gebreken nadien. 
 
ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 



1. Alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven 
eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met 
opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 
2. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale 
bedrijfsvoering worden doorverkocht. opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het 
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te 
bezwaren.  
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht 
mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. 
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht 
om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
5. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede 
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer 
ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer 
gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt opdrachtgever zich er 
jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen 
dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 
6. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil 
uitoefenen, geeft opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke 
toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al 
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en 
die zaken terug te nemen. Bij niet nakoming door opdrachtgever van het bepaalde in 
deze bepaling verbeurt opdrachtgever een boete van 10% van het aan opdrachtnemer 
verschuldigde per dag dat opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming.  
7. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van opdrachtnemer: 
 1. Alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de 

onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan 
opdrachtnemer op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3: 239 BW; 

 2. De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het 
door verkopen van onder eigendomsvoorbehoud door opdrachtnemer 
geleverde zaken te verpanden aan opdrachtnemer op de manier die wordt 
voorgeschreven in art. 3: 239 BW; 

 3. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het 
eigendom van Opdrachtnemer; 

 4. Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen 
die opdrachtnemer ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking 
tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de 
normale uitoefening van haar bedrijf. 

 
 
ARTIKEL 11 REISTIJDEN 
 
De door de opdrachtnemer te maken reizen van maximaal 30 kilometer enkele reis, 
welke maximaal een half uur in beslag nemen, zullen kosteloos zijn. Reizen boven deze 
genoemde waarden zullen conform het geldende uurtarief worden berekend en tegen 
een vergoeding van € 0,19 per gereden kilometer.  
 
ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID 
 
1. Voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van het werk en waarvoor de 
opdrachtnemer aansprakelijk moet worden geacht is de opdrachtnemer aansprakelijk tot 
maximaal het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar. 



2. Voor gebreken welke betrekking hebben op het geleverde werk of materialen is 
artikel 8 van toepassing, met dien verstande dat het schadebedrag nimmer hoger kan 
zijn dan de overeengekomen prijs van het geleverde werk of materieel. 
3. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 
ARTIKEL 13 (WAN)BETALINGEN 
 
1. Facturen dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn, 
tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
2. De opdrachtnemer is gerechtigd 1% per maand aan contractuele rente aan de 
opdrachtgever door te berekenen, voor zover de opdrachtgever de factuur/de facturen 
niet tijdig heeft voldaan. 
3. Betaling vindt plaats in contanten of een ander geaccepteerd betaalmiddel. 
4. Voor betaling in termijnen zullen partijen schriftelijk een regeling overeenkomen. De 
opdrachtgever zal zich strikt moeten houden aan het hierin bepaalde. 
5. Wordt overeengekomen dat de opdrachtnemer de opdrachtgever deelfacturen stuurt, 
zullen deze tussentijdse facturen binnen vijf dagen na dagtekening van de deelfactuur 
betaald dienen te zijn. 
6. Partijen kunnen overeenkomen dat de overeengekomen prijs (gedeeltelijk) bij 
vooruitbetaling wordt voldaan. 
7. De opdrachtnemer zal een ingebrekestelling aan de opdrachtgever doen toekomen, 
ingeval de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen ex art. 13 lid 1. Indien de 
opdrachtgever niet voldoet aan het in de ingebrekestelling gestelde is de opdrachtgever 
in verzuim. 
8. Bij verzuim van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer nimmer in verzuim geraken. 
9. Alle kosten voortvloeiend uit geen of niet-tijdige betaling komen ten laste van de 
opdrachtgever. Dit geldt derhalve ook voor buitengerechtelijke, gerechtelijke- en 
executiekosten welke gemaakte worden in het kader van de invordering van het op de 
opdrachtgever verschuldigde. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van 
de openstaande hoofdsom, tenzij een wettelijk voorschrift dwingend anders voorschrijft. 
10. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste 
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente 
en daarna in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al 
vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
11. Opdrachtnemer kan betaling van de hoofdsom weigeren als daarbij niet eveneens 
de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 
12. Opdrachtgever komt geen verrekeningsrecht toe, mits opdrachtnemer daarmee 
heeft ingestemd. 
 
ARTIKEL 14 BEVOEGDHEID RECHTSHANDELINGEN 
 
1. Alleen Stefan Koelman is bevoegd om namens Volentibus Projecten 
rechtshandelingen te verrichten. 
2. Afspraken met of overeenkomsten gesloten met andere werknemers van de 
opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet, tenzij Stefan Koelman de afspraken 
schriftelijk heeft bevestigd. 
 
ARTIKEL 15 FAILLISSEMENTEN  
 
1. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, wordt onmiddellijk 
opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of de 
opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt. 
 
ARTIKEL 16 TERUGLEVERING ZAKEN 
 



1. Heeft de opdrachtnemer zaken ter beschikking gesteld, welke in eigendom zijn van 
de opdrachtnemer is de opdrachtgever gehouden deze zo spoedig mogelijk in 
oorspronkelijke staat aan opdrachtnemer te retourneren. 
2. Voldoet opdrachtgever niet aan het in artikel 16 lid 1 gestelde of kan hij hier niet 
(meer) aan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd de hieruit voortvloeiende schade 
op de opdrachtgever te verhalen. 
 
ARTIKEL 17 RELATIES 
 
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers van opdrachtnemer in dienst 
te nemen of te benaderen om werkzaamheden voor de opdrachtgever uit te voeren.  
 
ARTIKEL 18 VRIJWARING 
 
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die 
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de 
oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. 
2. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan 
is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en 
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht 
opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 
opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle 
kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, 
komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever. 
 
 
ARTIKEL 19 RETENTIERECHT 
 
Bij het in gebreke blijven in de nakoming van enige verplichting door de opdrachtgever 
is de opdrachtnemer bevoegd alle eigendommen en bescheiden welke onderwerp zijn 
van de overeenkomst onder zich te houden, totdat de opdrachtgever aan zijn 
verplichting(en) heeft voldaan. 
 
ARTIKEL 20 GESCHILLEN 
 
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig 
worden beschouwd alsmede het niet of onvolledig voldoen van een 
factuur van de opdrachtnemer, voortvloeiende uit, met betrekking tot of 
verbandhoudende met de overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van 
toepassing zijn (de algemene voorwaarden daarbij inbegrepen), zullen naar 
Nederlands recht worden beslist uitsluitend door de rechtbank te Alkmaar, 
behoudens bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. 
 
ARTIKEL 21 WIJZIGINGEN EN DEPOT 
 
1. Wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen aan opdrachtgever 
schriftelijk worden meegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuwe 
geldende algemene voorwaarden. Ingeval opdrachtgever niet binnen een maand na 
toezending schriftelijk per aangetekende brief bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op 
de lopende overeenkomst, beheersen de nieuwe algemene voorwaarden de lopende 
overeenkomst. Maakt opdrachtgever wel tijdig en op juiste wijze bezwaar, dan blijven de 
oude algemene voorwaarden van kracht. 
2. Deze algemene voorwaarden zijn op 20juli 2012 gedeponeerd ter griffie van de 
rechtbank te Alkmaar onder nummer: 171/2012 
 


