
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: 

 

1. De besloten vennootschap Motionvvloer 

 

Gevestigd te Amsterdam-Zuidoost, Hettenheuvelweg 16, 1101 BN 

 

 

 

1.  Algemeen 

 

a. Op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing en vormen hiermee een geheel, tenzij schriftelijk uit drukkelijk anders met 

ons is overeengekomen. 

 

b. De voorwaarden worden op eerste verzoek toegezonden, doch zijn met name eveneens van toepassing door de enkele verwijzing naar de deponering hiervan, ingeval de toezending der 

voorwaarden redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd. 

 

 

2. Aanbiedingen/Prijzen 

 

a. Al onze aanbiedingen, in welke vorm dan ook, en prijs-opgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen 

 

b. Wij zijn gerechtigd opdrachten, en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren danwel te aanvaarden opvoorwaarde, dat door de wederpartij zekerheden worden gesteld voor de 

nakoming van zijn verplichtingen in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen. 

 

c. Tenzij anders is vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen- loon- en materiaalkosten, sociale- en 

overheidslasten, vrachtkosten, assurantiespremies en andere kosten, alsmede op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats. Voorts exclusief BTW, invoerrechten en andere 

belastingen, heffingen en rechten-en exclusief kosten verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering. Vermelding vindt plaats in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen 

worden doorberekend. 

 

d. Ingeval van verhoging van een of meer der in het vorige lid bedoelde kostprijs bepalende factoren zijn wij gerechtigd de prijs van de opdracht respectievelijk de order dienovereenkomstig te 

verhogen, ook indien al uitvoering aan de overeenkomst is gegeven. Een prijsverhoging, tot stand gebracht binnen drie maanden na de opdrachtbevestiging, geeft de opdrachtgever het recht 

de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is tot enige schadevergoeding.  

 

e. Indien wij van voornoemd recht gebruik wensen te maken zullen wij de wederpartij hiervan terstond schriftelijk in kennis stellen. Alsdan heeft zijnerzijds de wederpartij het recht, mits dit 

verlangen na ontvangst van ons schrijven binnen 8 dagen aan ons bij aangetekendschrijven kenbaar gemaakt te hebben, de opdracht respectievelijk de order te annuleren danwel indien door 

ons hieraan reeds daadwerkelijk uitvoering is gegeven de overeenkomst te ontbinden op voorwaarde, dat door hem het reeds door ons gepresteerde wordt vergoed tegen de aangepaste prijs. 

 Ontbinding der overeenkomst in laatstbedoeld geval geeft geen van partijen recht op schadeloosstelling. 

 

f. Bij het uitbrengen van onze aanbiedingen gaan wij er vanuit, tenzij zulks nadrukkelijk anders is vermeld, dat de materialen, zoals ondervloeren etc., waarop of waaraan wij onze producten 

aanbrengen aan de door ons te stellen eisen voldoen  zoals aangegeven in de aanbieding en/of in artikel 13, - alsmede dat de omstandigheden ter plaatse van dien aard zijn, dat aanbrenging 

zonder bijzondere voorzieningen te treffen mogelijk is. 

 

3. Overeenkomsten 

 

a. Een overeenkomst met ons komt eerst dan tot stand, nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard respectievelijk bevestigd. Tenzij de wederpartij binnen 48 uur na ontvangst der 

opdrachtbevestiging het tegendeel middels aangetekend schrijven aantoont, wordt de opdrachtbevestiging geacht juist te zijn weergegeven. 

 In hiervoor in aanmerking komende gevallen dient een factuur gelijk gesteld te worden met een opdrachtbevestiging. 

 

b. Eventuele wijzigingen en/of nadere aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor ons, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. 

 

c. In die gevallen, waarin onderdeel van de opdracht of order is, dat de wederpartij de contractsom in termijnen betaalt en gedurende een periode van 8 dagen na het vervallen zijn van enige 

periodieke of anderszins overeengekomen termijn betaling in verzuim is met de betaling hiervan, zijn wij gerechtigd zonder dat hiertoe een verdere ingebrekestelling is vereist door het enkele 

feit van het achterstallig zijn met de betaling de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot de wederpartij zijn verzuim gezuiverd heeft. Alsdan zijn wij tevens gerechtigd (aanvul-

lende) zekerheden te doen stellen alvorens verdere uitvoering aan de overeenkomst(en) te geven. Een en ander onverlet onze rechten op vergoeding van kosten, schade en interessen. 

 

d. Wij zijn gerechtigd voor de uitvoering van opdrachten en overeenkomsten derden in te schakelen. 

 

4. Productinformatie 

 

 Gegevens over alle door ons te leveren en te appliceren producten, verwerkingen en onderhoudsvoorschriften maken deel uit van de overeenkomst voor zover daarnaar voor of tijdens de 

totstandkoming van de overeenkomst danwel voor de applicatie is verwezen. Desgevraagd worden op eerste verzoek vorenbedoelde gegevens en voorschriften toegezonden. 

 

5. levering en Levertijd 

 

a. Levering geschiedt af kantoor, werkplaats of magazijn, afhankelijk waar de producten zich op dat moment bevinden. Franko levering geschiedt alleen, indien dit uitdrukkelijk is over-

eengekomen en aangegeven. Bij verkoop en applicatie geschiedt de aflevering bij oplevering van het werk. 

 

b. De wederpartij is verplicht de geleverde producten bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen, welke bij levering zijn gecon-

stateerd, dient de wederpartij terstond te (doen) vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument. Bijgebreke hiervan wordt de wederpartij geacht het geleverde te 

hebben goedgekeurd. Alsdan zijn wij gerechtigd reclames dienaangaande niet meer in behandeling te nemen, tenzij de wederpartij aantoont, dat het maken van bemerkingen onder de omstan-

digheden van aflevering voor hem onredelijk bezwarend is geweest. Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden, afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmeting, 

kleur, maat etc. kunnen geen grond voor reclame opleveren. 

 

c. Wij zijn gerechtigd in gedeelten te leveren en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren. Op de (deel) facturen is het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden onverkort van 

toepassing. 

 

d. Levertijden worden steeds bij benadering opgegeven. Wij zullen ons inspannen de opgegeven levertijd in acht te nemen, doch zijn voor overschrijding hiervan niet aansprakelijk anders dan 

ingeval van grove schuld en/of grove nalatigheid. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zullen wij in nader overleg met de wederpartij treden. 

 

e. Producten, welke na het verstrijken van de (af)leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, staan gedurende 4 weken na afloop hiervan voor zijn rekening en risico te zijner 

beschikking. 

 

 

 

6. Transport/risico 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Verzending en transport geschiedt, ook indien franko-levering is overeengekomen steeds voor rekening en risico van de wederpartij. Ook in die gevallen, waarin op uitdrukkelijk verlangen 

van de vervoerder in het vervoersdocument bepaald is, dat het vervoer geschiedt voor rekening en risico van ons als afzender. Verpakking wordt in rekening gebracht en kan niet worden 

geretourneerd. 

 

 

7. Overmacht 

 

a. Onder "overmacht" wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de 

wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. 

 Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen: Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval 

in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen. 

 

b. Indien redelijkerwijs aangenomen mag worden, dat de overmachtssituatie van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstan-

digheid, welke de overmacht oplevert heeft opgehouden te bestaan. 

 

c. Indien redelijkerwijs aangenomen dient te worden, dat de overmachtssituatie van blijvende aard is, dan zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid een 

regeling treffen over de gevolgen hiervan. Hierbij hebben wij het recht om van prestaties, verricht ter uitvoering van de overeenkomst voordat de overmachtssituatie intrad, betaling te 

vorderen. 

 

8. Samenstelling en uitvoering 

 

 Enig kleurverschil ten opzichte van het overeengekomenmonster is mogelijk, terwijl eveneens onder omstandigheden bij de uitvoering van het werk glansverschil kan ontstaan, alsmede enige 

oneffenheid, spaanslag etc.. Door ons opgegeven hoeveelheden, geoffreerde dikte en afschot, is gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Oneffenheden hierin worden bij applicatie in 

principe gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat, tenzij bij de opdrachtbevestiging het uitvlakken der oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen. 

 Voorts wijzen wij u hierbij op het feit dat het Motion Mix vloersysteem een gietsysteem betreft dat op de werkvloer ter plekke wordt aangebracht. Hierbij worden verschillende kleuren 

gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen vindt er verdere menging plaats. Dit houdt in dat de uitstraling ter plaatse wordt bepaald en dus per project zal verschillen en dat ook 

verschillen van uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project zullen voorkomen. Sommige delen zullen rustiger, andere delen een drukker 

uiterlijk bezitten. Vooraf een bepaald design volgen is niet waar met het Motion Mix vloersysteem naar wordt gestreefd. Type monsters van dit systeem geven slechts een indicatie van de te 

realiseren werkelijkheid en zullen in de praktijk daarvan altijd enigszins afwijken.  

 

9. Opneming en goedkeuring 

 

 Indien wij niet alleen het produkt leveren, doch tevens de applicatie hiervan aan ons is opgedragen, geschiedt de oplevering als bepaald in dit en het volgende artikel. Wij zullen de wederpartij 

tijdig voor de datum, waarop het werk naar ons oordeel voltooid zal zijn, uitnodigen voor de opneming van het werk. Nadat het werk is opgenomen, dient de wederpartij binnen 8 dagen aan 

ons schriftelijk mede te delen, of het werk is goedgekeurd of niet. In het laatste geval met opgaaf van de gebreken, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het 

werk goedgekeurd dan geldt als datum van goedkeuring de dag, waarop de desbetreffende goedkeuring is verzonden. Indien niet binnen 8 dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, 

of het werk is goedgekeurd aan ons is verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd. Kleine gebreken zullen geen reden tot onthouding van 

goedkeuring mogen zijn, mits deze een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Wij zijn gehouden vorenbedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Bij heropneming na 

onthouding van goedkeuring is het vorenstaande van overeenkomstige toepassing. Bij heropneming zullen andere gebreken dan die, welke na eerste opneming conform het in vorenstaande 

bepaalde aan ons zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na de voorgaande opneming aan de dag zijn getreden. 

 

10. Oplevering 

 

 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 9 is of wordt geacht te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of wordt geacht te zijn goedgekeurd, geldt 

als de dag, waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien wij niet een aanvrage tot opneming aan de wederpartij hebben gedaan, doch de wederpartij het werk voltooid acht, kan 

de wederpartij zulks schriftelijk mededelen. De vijfde dag na verzending van deze mededeling geldt dan als de dag, waarop het werk wordt geacht te zijn opgeleverd. 

 

11. Aansprakelijkheid na de oplevering 

 

 Na de dag waarop het werk overeenkomstig artikel 10 als opgeleverd wordt beschouwd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk. Het vorenstaande lijdt 

uitzondering indien: het geval, voorzien in bk. 7a. art. 1645 BW, zich voordoet danwel het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van ons, onze leverancier, onze onderaannemer of 

diens personeel een verborgen gebrek bevat en ons van zodanig verborgen gebrek binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan. Een gebrek is slechts dan als een 

verborgen gebrek aan te merken, indien het, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering danwel bij de opneming van het werk, als bedoeld in artikel 9, door de wederpartij 

redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden. 

 

12. Verplichtingen van de wederpartij 

 

 Bij toepassing door ons van door ons te leveren  produkten heeft, naast de contractueel dienaangaand vast te leggen bepalingen, de wederpartij in ieder geval de verplichting: 

01. voorzover nodig over overheidsvergunningen te beschikken; 

02. ervoor zorg te dragen dat wij terstond met onze werkzaamheden op afgesproken tijd en uur kunnen beginnen; 

03. ervoor zorg te dragen dat tijdig voor, tijdens en een voldoende tijd na de uitvoering van werkzaamheden in binnenruimten, deze ruimten glas- en waterdicht, alsmede tochtvrij zijn; 

04. bij vloerapplicatie binnen gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan, tijdens en minimaal 48 uur na de applicatie de temperatuur niet onder de 18
o
C komt en de relatieve vochtigheid 

niet boven de 70% komt; 

05. vanaf het moment van applicatie tot 48 uur na voltooiing daarvan, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, de vloer niet wordt betreden in de ruimste zin des woords noch de vloer in 

aanraking wordt gebracht met stoffen (vast of vloeibaar) danwel met gassen; 

06. ervoor zorg te dragen, bij uitvoering van werkzaamheden in de open lucht, die alleen bij droog weer kunnen plaatsvinden, dat voorzien wordt in een overkapping op kosten van de wederpartij 

en goed te keuren door ons; 

07. water, elektriciteit (220/380 volt), voldoende verlichting en verwarming gratis ter beschikking van ons te stellen en te houden; 

08. voor het verticale transport van materialen en personeel van ons veilige steigers en/of hijsinstallaties, c.q. lift zonodig met bediening, ter plaatse van het werk gratis ter beschikking van ons te 

stellen en te houden; 

09. een container om ledige emballage in te deponeren gratis ter beschikking van ons te stellen en te houden; 

10. ervoor zorg te dragen dat tijdens de door ons uit te voeren werkzaamheden, desbetreffende ruimten vrij en zonder obstakels ter beschikking worden gesteld aan ons en zonder dat andere 

bedrijven te zelfder tijd werkzaam zullen zijn in deze ruimten; 

11. voor noodzakelijke hulp voor zijn rekening zorg te dragen; 

12. de toegangswegen tot de bouwplaats in zodanige toestand te houden dat alle voor de uitvoering van het werk door ons benodigde materialen en materieel te allen tijde rechtstreeks ter plaatse 

van het werk kunnen worden aangevoerd per vrachtwagen. De transportafstand van losplaats tot plaats van uitvoering der werkzaamheden mag maximaal 25 meter bedragen; 

13. de uitvoering van de werkzaamheden ononderbroken te laten plaatsvinden en kosten van stagnatie op het werk, opgetreden buiten de schuld om van ons, aan ons te vergoeden; 

14. de instructie omtrent reiniging van de ondergrond, voorafgaand aan de door ons te verrichten werkzaamheden, uit te voeren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Indien deze werkzaamheden niet naar genoegen van ons zijn uitgevoerd kunnen wij ons werk niet verrichten en is de wederpartij gehouden ons dienaangaande volledig schadeloos te stellen voor tijdverlies, 

materiaalverlies enz.. 

 

13. Speciale bepalingen bij ondergronden 

 

 Alle ondergronden waarop door ons werkzaamheden worden verricht moeten voldoen aan de hieronder gestelde eisen en de eventueel aanvullend in de offerte c.q. overeenkomst gestelde 

eisen. 

  

A. Cementgebonden ondergronden 

1. Vier weken verouderd. Na deze verouderingsperiode mag het vochtpercentage in de ondergrond niet hoger liggen dan 4%, hetgeen op 2 cm. diepte gemeten wordt met een daarvoor geschik-

te vochtmeter goedkeuring van ons; 

2. De ondergrond dient vlak en strak te worden afgewerkt. Er mag niet worden nagepoederd met cement en er mag geen cementlijmlaag voorkomen; 

3. Zandcement afwerklagen dienen goed hechtend te zijn en goed verdicht te worden aangebracht; 

4. Eventuele afschotten moeten in de ondergrond zijn aangebracht; 

5. De ondergrond moet volkomen droog en schoon zijn. Bekistingsolie, was, siliconen, toeslagstoffen e.d. mogen niet in/op de ondergrond aanwezig zijn; 

6. Gietgallen, stortgaatjes. omegagaatjes, grondnesten, bekistingsnaden e.d. mogen niet aanwezig ijn; 

7. De benodigde dilatatie- en/of schijnvoegen moeten in de ondergrond aanwezig zijn; 

8. De ondergrond dient waterdicht te zijn om mogelijke dampspanning onder de kunststofafwerklagen te voorkomen. 

 Eventueel kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een waterdicht folie onder het beton. 

B. Anhydrietgebonden ondergronden 

1. Vier weken verouderd. Na deze verouderingsperiode mag het vochtpercentage in de ondergrond niet hoger liggen dan 0,5%, hetgeen op 2 cm. diepte gemeten wordt met een daarvoor 

geschikte vochtmeter goedkeuring van ons; 

2. De ondergrond dient vlak en strak te worden afgewerkt. Er mag niet worden nagepoederd en er mag geen lijmlaag voorkomen; 

3. De ondergrond moet volkomen droog en schoon zijn. Bekistingsolie, was siliconen, toeslagstoffen e.d. mogen niet in/op de ondergrond aanwezig zijn; 

4. Gietgallen, stortgaatjes, omegagaatjes, grondnesten, bekistingsnaden e.d. mogen niet aawezig zijn; 

5. De benodigde dilatatie- en/of schijnvoegen moeten in de ondergrond aanwezig zijn; 

6. De ondergrond dient waterdicht te zijn om mogelijke dampspanning onder kunststofafwerklagen te voorkomen. 

 Eventueel kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een waterdicht folie onder de anhydrietvloer. 

 

C. Stalen ondergronden 

1. Stalen ondergronden dienen voldoende vlak te zijn; 

2. Eventuele lasnaden moeten vlak geslepen zijn; 

3. Door middel van stralen moet de stalen ondergrond blank worden gemaakt; 

4. Binnen 4 uur na het stralen dient op aanwijzing van ons een primerlaag te worden aangebracht op een schone, droge en stofvrije vloer.  

 

D. Overige ondergronden 

 De hiervoor te stellen eisen worden door ons per geval opgegeven. 

 

E. Algemeen 

 Het opvolgen van bovenstaande en eventueel aanvullende voorschriften/eisen is een essentieel vereiste voor een goede uitvoering van het werk c.q. het eindresultaat hiervan. Het niet 

inachtnemen hiervan door de wederpartij houdt in, dat tekortkomingen in het werk worden geacht hierdoor te zijn ontstaan en wij geen verantwoordelijkheid voor het eindresultaat (kunnen) 

dragen. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen is voorts niet in onze opdracht opgenomen bij aanvaarding van een werk een diepgaand technisch onderzoek in te stellen 

naar de kwaliteit en samenstelling van de ondergrond en/of de overige omstandigheden, welke bepalend zijn voor het werk. Op de wederpartij rust de plicht alle hieromtrent bij hem bekende 

en van belang zijnde gegevens aan ons te verstrekken en zo nodig, in overleg met ons, een technische inspectie te doen plaats vinden voor zijn rekening. Eveneens is niet in onze opdracht 

begrepen de contrôle op de vlak- en onvlakheid, het waterpas liggen der vloer, het afschot etc.. Het op het juiste peil brengen der ondervloer dient voor de aanvang van het werk door de 

wederpartij voor zijn rekening en risico te geschieden, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

  

14. Garantie 

 

 Garantie wordt alleen verleend, indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk danwel - indien dit eerder heeft plaatsgevonden - 

na voltooiing der werkzaamheden. Een beroep van de wederpartij op de garantie ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichtingen en wordt eerst in behandeling genomen, nadat de 

wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Bij de uitvoering der garantiewerkzaamheden is de wederpartij gehouden onze adviezen en instructies in acht te nemen. 

 

15. Gebruiksinstructies 

 

 Door ons op de verpakking van onze produkten, danwel anderszins, aangegeven gebruiksaanwijzingen voor en toepassingsvoorschriften van onze producten zijn gebaseerd op algemene 

ervaringsregels en dienen als adviezen te worden beschouwd. Naleving hiervan betekent niet, dat door ons aan de wederpartij een waarborg wordt gegeven voor het door de wederpartij 

gewenste eindresultaat. 

 

16. Aansprakelijkheid 

 

 Onverminderd al hetgeen hieromtrent is bepaald in de onderhavige algemene voorwaarden zijn wij voor tekortkomingen en/of gebreken van onze produkten en/of bij de uitvoering van een 

werk slechts aansprakelijk ingeval van opzet of schuld. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, zoals bedrijfsstagnatie etc.. Onze aansprakelijkheid van door de wederpartij 

geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag van de opdracht. 

 

17. Betaling 

 

 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter 

voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door ons gemaakte invorderings- en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste 

openstaande vordering. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, tot liquidatie van zijn bedrijf overgaat, overlijdt danwel onder 

curatele wordt gesteld, wordt al hetgeen wij van de wederpartij te vorderen hebben terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd de overeenkomst(en) met de wederpartij, zonder dat hiervoor 

enige rechterlijke tussenkomst is vereist, met onmiddellijke ingang voor ontbonden te verklaren; alles onverlet ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen. 

 

18. Annulering opdracht. 

 

 Bij annulering binnen 30 dagen voor opdracht, wordt 50% van de opdracht in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor opdracht, wordt 80% in rekening gebracht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Rente en kosten 

 

 Indien betaling niet op de in het vorige artikel genoemde danwel bij opdracht overeengekomen termijn/datum heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf 

voormelde datum een rente van 1,5 procent per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Voorts komen alsdan voor rekening van de wederpartij alle te maken gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten. 

 De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief, dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd. 

 

20. Eigendomsvoorbehoud 

 

 Wij hebben een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door ons geleverde zaken terzake de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door ons aan de wederpartij 

krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede 

terzake van de vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Wederpartij is verplicht zich te onthouden van iedere behandeling die aan voornoemd 

eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage. 

 

21. Toepasselijk recht/geschillen 

 

 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke ook –daaronder begrepen die, welke slechts door één der 

partijen als zodanig worden beschouwd- worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van  

Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van de totstandkoming van de overeenkomst luiden.  

 

 


