
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MAQUETTEBOUW WALRAVEN 
 
Artikel 1- definities. 
a.  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de 

vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden tegen betaling. 
b. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a. heeft aanvaard of een  
 aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. 
 
Artikel 2 – algemeen. 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden  
 en daarmee verband houdende materialen en bescheiden. 
2. Opdrachtgever verklaart wettelijk gerechtigd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met de opdrachtnemer, 

alsmede persoonlijk borg te staan voor nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. 
3. Tenzij de opdrachtnemer kennis heeft kunnen nemen van een daartoe schriftelijk tot de opdrachtnemer gerichte 

mededeling, kan geen beroep worden gedaan op wijzigingen in de beschikkingsbevoegdheid van de opdrachtgever 
of van degenen die de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer vertegenwoordigen, noch op wijziging, herroeping  

 of een op andere wijze vervallen van bevoegdheden, ook al heeft publicatie daarvan plaatsgevonden. 
 

Artikel 3 – offertes. 
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.  
2.  Door het schriftelijk of mondeling accepteren van de aanbieding en/of het doen van betalingen en/of het geven  
 van opdrachten geeft de opdrachtgever te kennen de overeenkomst te aanvaarden. Daarbij doet de opdrachtgever  
 afstand van zijn (algemene) voorwaarden en geeft hij aan deze algemene voorwaarden te accepteren. 
3. De opdrachtnemer zal gebonden zijn aan de overeenkomst na zijn schriftelijke bevestiging van de opdracht aan 

opdrachtgever dan wel door aan te vangen met de werkzaamheden. 
4. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden. 
5. De opdrachtnemer draagt zorg voor geheimhouding van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. 
6. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen of  
 uit de aard van de overeenkomst blijkt. 
7. Bij het uitblijven van een opdracht na gevraagde offerte kunnen de kosten van het (eerste) overleg in rekening 

worden gebracht. Vooraf wordt de opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld. 
 
Artikel 4 – wijzigingen. 
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan  

waarbij de prijsopgave kan worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 
2. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties welke niet in de offerte en/of 

overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.  
3. Door opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, 

alsmede meerwerk, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn 
gebracht. Worden ze mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de 
wijzigingen voor rekening van  de opdrachtgever. 

 
Artikel 5 – annulering. 
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van  

de overeenkomst is begonnen, mits hij de  hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze 
schade worden begrepen de door de opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten 
die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, 
ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. 

 
Artikel 6 – prijs. 
1. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), eventuele verzend-, verzekerings-, transport- en 

portokosten. 
2. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende 

omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, 
halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten,  

 lonen, werkgeverslasten sociale verzekeringen, de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering  
 van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke 

wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. 



 

Artikel 7 – betaling. 
1. De betaling der verrichte werkzaamheden en geleverde materialen zal door opdrachtgever dienen te geschieden 

binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, 
verrekening of opschorting te kunnen beroepen. 

2.  De opdrachtnemer is gerechtigd tot deelfacturering. 
3.  De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd contante betaling van de factuur te verlangen. 
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is bij ingebrekestelling een rente 

verschuldigd gelijk aan een half procent boven de wettelijke rente per maand over het factuurbedrag gerekend  
 vanaf dertig dagen na factuurdatum. 
5. Indien de opdrachtnemer zulks verlangt, is de opdrachtgever te allen tijde verplicht de vergoeding geheel of 

gedeeltelijk vooruit te betalen dan wel op eerste verzoek van de opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de 
voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de opdrachtnemer te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid 
zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en 
dat de opdrachtnemer daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden 
zekerheid zal op eerste verzoek van de opdrachtnemer tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 

6. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag aan  
 de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke 

incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarden en incassobureaus. De buitengerechtelijke 
kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 450,00. 

7. Indien de opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde, buiten het 
verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van  
faillissementsaanvrage verschuldigd. 

 
Artikel 8 – levertijd en oplevering. 
1. Opdrachtnemer kan slechts in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling op een naar omstandigheden 

redelijk termijn van tenminste 8 dagen.  
2.  Wijzigingen in de opdracht kunnen er toe leiden dat de overeengekomen leveringstijden worden overschreden. 
3. De opdrachtnemer is gerechtigd namens en voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen indien dit 

naar het oordeel van de opdrachtnemer noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht. 
4. Indien de opdrachtnemer derden inschakelt, worden de voorwaarden van deze derden geacht van het begin af aan 

deel uit te maken van deze voorwaarden. In geval van overschrijdingen ten gevolgen van de leveringscondities van 
deze derden worden deze niet als overschrijdingen beschouwd. 

 
Artikel 9 – aanvaarding. 
1. Reclames, waaronder alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde goederen, materialen of van uitvoering van 

het werk wordt verstaan, kunnen door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer slechts geldend worden gemaakt door 
schriftelijke indiening binnen acht dagen na de verrichte dienst en/of werkzaamheden. 

2.  De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid gebreken te onderzoeken en eventueel te herstellen. 
3. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid, indien de opdrachtnemer dit wenst, het bovengenoemde 

onderzoek door een door de opdrachtnemer aan te wijzen deskundige te doen geschieden, bij gebreke waarvan ieder 
reclamerecht vervalt. 

4. Reclames naar aanleiding van gezonden facturen dienen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij opdrachtnemer 
te zijn ingediend. 

5.  Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend. 
6.  Voor diensten verricht door derden gelden de reclametermijnen die deze derden met opdrachtnemer 

overeengekomen zijn. 
7. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van  
 de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de 

factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is 
terug ontvangen. Tot verder schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht. 

 
Artikel 10 – overmacht. 
1. Indien de uitvoering der overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, is de opdrachtnemer gerechtigd zonder 

rechterlijke tussenkomst hetzij te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de 
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijnen keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden 
is, met vergoeding aan de opdrachtnemer van door hem gemaakte kosten. 

 



 

2. Onder overmacht wordt te deze verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook 
al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de 
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere 
ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer. 

3. In geval van overmacht, waarbij met name ook moet worden verstaan het teniet gaan van de bescheiden van de 
opdrachtgever en de daarop betrekking hebbende door de opdrachtgever geleverde stukken, is de opdrachtnemer  

 niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever. 
 
Artikel 11 – aansprakelijkheid. 
1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of 

gegevens die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 
2.  Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. 
3. Mocht nochtans de opdrachtnemer om welke reden dan ook aansprakelijk zijn, zo zal deze aansprakelijkheid te  
 allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de overeengekomen vergoeding.  
 
Artikel 12 – wanprestatie. 
1. Indien de opdrachtnemer voor of tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt 

omtrent verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer het recht geen werkzaamheden                                     
meer te verrichten en wordt de vergoeding voor hetgeen reeds is gepresteerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot 
genoegen van opdrachtnemer door de opdrachtgever tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de 
vergoeding. 

2. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de 
opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde 
bankgarantie. 

3. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor 
zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet  

 tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten 
overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of  

 bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. 
4. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de 

opdrachtgever. 
5. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden 

onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van 
schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de 
overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen. 

 
Artikel 13 – geschillen. 
1. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van  

de voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen 
beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is. 

2. De opdrachtnemer is gerechtigd indien hij enig eigendom van de opdrachtgever onder zich heeft gekregen om 
daaraan werk of daarmee werkzaamheden te verrichten, de betreffende zaak onder zich te houden, totdat de 
vordering(en) terzake van die werkzaamheden, en alle kosten door de opdrachtnemer daaraan besteed, volledig  
zijn betaald. Indien deze zaak een onderdeel is van een groter geheel dan geldt dit recht voor dat geheel. 

 
Artikel 14 – toepasselijk recht. 

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing, waarbij alle geschillen hieruit voortvloeiend door de bevoegde Nederlandse  
rechter zullen worden beslist in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd. 

 
Artikel 15 – inwerkingtreding. 
Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 juli 2013. 


