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Artikel 1: Offerte  
1. De offerte wordt elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.  

2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:  

a. de plaats van het werk;  

b. een omschrijving van het werk;  

c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en 

berekeningen het werk wordt uitgevoerd;  

d. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;  

e. verwijzing naar leveringsvoorwaarden. 

3. De offerte wordt gedagtekend en geldt tot de aangegeven datum of termijn. 

4. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer 

uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop 

baseren. 

5. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de 

opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de 

opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met 

het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden 

gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.  

Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken  
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de 

opdrachtgever.  

2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij 

hoofdelijk verbonden en heeft de opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op 

nakoming voor het geheel.  

3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de 

billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. 

Dit laat onverlet de verplichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van 

klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.  

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever  
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en 

op het overeengekomen tijdstip kan verrichten. Tenzij anders is overeengekomen 

zorgt de opdrachtgever ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:  

a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met 

de opdrachtnemer;  

b. het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden 

uitgevoerd;  

c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en 

hulpmiddelen;  

d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, 

gas, perslucht en water.  

e. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.  

3. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de 

opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het 

werk als opgeleverd geldt zijn rechtsverhouding tot de opdrachtnemer over te dragen 

aan derde. 

4. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na 

factuurdatum. 
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Artikel 4: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever  
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of 

namens hem verstrekte gegevens.  

2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande 

gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de opdrachtnemer 

redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de opdrachtnemer recht op vergoeding 

van de daaruit voortvloeiende kosten.  

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein 

verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de 

opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk 

voortvloeiende gevolgen.  

4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem 

voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die 

daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of 

namens hem gegeven orders en aanwijzingen.  

5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft 

gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen 

de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.  

6. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en 

deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor 

rekening van de opdrachtgever.  

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en 

vertraging die de opdrachtnemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn 

opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.  

8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van 

overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening 

van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 

opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien. 

Artikel 5: In gebreke blijven van de opdrachtgever  
1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst 

aan de opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang 

van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na 

de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin 

bedoelde rentepercentage met 2% verhoogd.  
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtnemer gerechtigd tot 

invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk 

of elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die 

betaling is uitgebleven. Indien de opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de 

daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, 

mits de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld. De opdrachtnemer is gerechtigd 

hiervoor in rekening te brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding voor 

buitengerechtelijke incassokosten.  

3. Indien de opdrachtgever hetgeen de opdrachtnemer volgens de overeenkomst 

toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de opdrachtnemer gegronde redenen heeft om 

aan te nemen dat de opdrachtgever het de opdrachtnemer toekomende niet of niet 

tijdig zal betalen, is de opdrachtnemer gerechtigd om van de opdrachtgever 

genoegzame zekerheid te verlangen.  

4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is de 

opdrachtnemer gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de 

opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat 

te beëindigen, mits de opdrachtnemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of 

elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige 
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zin bepaalde laat onverlet het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van 

schade, kosten en rente.  

5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel 

surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde 

enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet 

tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de opdrachtnemer gerechtigd zonder 

nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te 

beëindigen.  

6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in 

onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 6 lid 5 van toepassing. 

7. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: 

a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met 

opdrachtnemer; 

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde 

overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 

Artikel 6: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat 

en opzegging 
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te 

schorsen. Voorzieningen die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet 

treffen, en schade die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden 

aan de opdrachtnemer vergoed.  
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de 

rekening van de opdrachtnemer, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk of 

elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg. 
3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer bovendien 

vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het 

werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, 

nog niet verwerkte maar wel reeds door de opdrachtnemer betaalde bouwstoffen. 
4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de opdrachtnemer 

bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient 

overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.  
5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op 

te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, 

vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten 

maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De 

opdrachtnemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de 

waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. De 

opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van 

hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is. 

Artikel 7: Levertijd / uitvoeringsperiode  
1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief tenzij nadrukkelijk 

vermeldt.   

2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en 

technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve 

en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de 

overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor 

de uitvoering van de opdracht is voldaan.  

3. Als er sprake is van:  

a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of 

uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de 
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tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de 

opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;  

b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die 

opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de 

materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te 

verrichten;  

c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd of 

uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn 

planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de 

opschorting is komen te vervallen. Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever 

wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed 

nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met 

c bedoeld.  

4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die 

opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of 

uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.  

5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen 

geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart 

opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding 

van de levertijd of uitvoeringsperiode. 

Artikel 8: Overmacht  
1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet 

worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.  
2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door 

opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en 

transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet 

tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, 

terrorisme, epidemieën, pandemieën, cybercriminaliteit, verstoring van digitale 

infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van 

gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of 

werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.  
3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten 

als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever 

na te komen. Als de overmacht situatie is vervallen, komt opdrachtnemer zijn 

verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.  
4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan 

wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is 

opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst 

met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de 

verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.  
5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, 

opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade. 
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Artikel 10: Meerwerk  
1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:  

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;  

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de 

werkelijkheid;  

c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken. 

2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het 

moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van 

het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen. 

3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen - 

behoudens spoedeisende omstandigheden - schriftelijk of elektronisch worden 

overeengekomen.  

Artikel 11: Stelposten 
1. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde (indicatieve) bedragen, die in de 

aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij: 
a. het aanschaffen van bouwstoffen; 
b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan; 
c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst 

onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader 

moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de 

overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.  

Artikel 12: Garantie en overige aanspraken  
1. Onderdelen in de bestaande mechaniek van de een wind- of watermolen zijn te allen 

tijde uitgesloten van garantie. 

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een periode 

van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de 

overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.  

3. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in 

dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende 

garantievoorwaarden.  

4. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer 

binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of 

opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.  

5. Geen garantie wordt gegeven op:  

a. normale slijtage; 

b. onoordeelkundig gebruik;  

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;  

d. installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;  

e. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven 

door opdrachtgever;  

f. gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of 

hulpmiddelen.  

g. geleverde anders dan nieuw op het moment van levering; 

h. het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; 

i. onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 

6. Het bepaalde in lid 3 tot en met 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing 

bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-

conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 
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Artikel 13: Oplevering en onderhoudstermijn  
1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het 

werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter 

gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen 

opleveringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever geconstateerde 

tekortkoming die door de opdrachtnemer niet wordt erkend wordt in het 

opleveringsrapport als zodanig vermeld.  

2. Indien de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is 

en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan 

niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.  

3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te 

doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine 

gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen 

geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in 

de weg staan.  

4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.  

5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in 

redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de opdrachtnemer na 

overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed 

zal zijn voor oplevering.  

6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de 

opdrachtgever.  

7. Door de opdrachtnemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk 

hersteld.  

Artikel 14: Klachtplicht  
1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij 

hierover niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had 

behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.  

2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, 

binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de 

betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen 

dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd. 

Artikel 15: Geheimhouding  
1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie 

(zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke 

aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever 

worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.  

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar 

worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.  

3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde 

verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd 

van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden 

gevorderd.  

4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste 

verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van 

opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is 

opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 

€ 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet 

worden gevorderd. 



   

Pagina | 8  
 

Artikel 16: Adviezen en verstrekte informatie  
1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van 

opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht.  

2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer bij 

de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.  

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met 

betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, 

tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en 

dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder 

volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden. 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
1. Het Nederlands recht is van toepassing.  

2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere 

internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.  

3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 

opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze 

bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 

 


