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ALGEMENE VOORWAARDEN BRAM VERWEIJ BADKAMER TOTAAL 

 

Gevestigd te (3991 EV) Houten aan het Kloostermuur 39 (KvK 30247652)  

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland  op 5 Januari 2009 onder nummer 30247652 
 
 
 
Artikel 1: Definities 
 

1. Onder “de opdrachtnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: de heer Bram Verweij,  
          h.o.d.n. Bram Verweij Badkamer Totaal 
2. Onder "de opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, diens vertegenwoordigers, 

gemachtigden, rechtverkrijgenden of erfgenamen, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten 
respectievelijk wenst af te sluiten. 

 
 
Artikel 2: De offerte 
 

1. De opdrachtnemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte 
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de 
opdrachtnemer onverwijld te worden teruggegeven.  

2. Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is de opdrachtnemer gerechtigd de betreffende kosten die gemoeid 
zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij dit voor het uitbrengen van de offerte heeft 
bedongen. 

 
 
Artikel 3: De overeenkomst 

 
1. Een opdracht komt tot stand door ondertekening door beide partijen van een offerte dan wel door aanvaarding door de 

opdrachtnemer van een verzoek tot het aangaan van een opdracht. 
2. Wijzigingen of aanvullingen van de opdracht zijn slechts geldig indien deze door de opdrachtnemer en de opdrachtgever 

schriftelijk zijn overeengekomen. 
3. De opdrachtgever is gerechtigd de 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 
wordt begrepen de door opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de 
opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt. Verder wordt onder de schade begrepen vergoeding van de door 
de opdrachtnemer met derden aangegane verplichtingen. De schade zal in geen geval minder bedragen dan 30% van 
hetgeen de opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. 

4. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren voordat hij met de uitvoering van de overeenkomst is 
begonnen, als de uitvoering van de overeenkomst niet kan worden ingeroosterd in het werkschema van opdrachtnemer. 
In dit geval is de opdrachtnemer niet verplicht de hierdoor door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden. 

5. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de door hem aan de opdrachtgever geleverde goederen, zolang de opdrachtgever 
het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige 
behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, 
of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij 
komende rente en kosten volledig zijn betaald. 

 
 

Artikel 4: De levertijd 
 

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de offerte bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Deze termijn 
is indicatief, tenzij een vaste termijn is overeengekomen.  

2. Bij overschrijding van de indicatieve levertijd wordt opdrachtnemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. 
Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke in de offerte opgenomen levertijd met een maximum van een 
maand.  

3. Bij overschrijding van de indicatieve levertijd dan wel de vast overeengekomen levertijd is de opdrachtnemer bij een 
overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt ten 
gevolge van de overschrijding van de termijn. 

4. Bij een overeenkomst met consumenten is de opdrachtnemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in 
een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard 
van de schade kan worden toegerekend. 

5. Indien de levertijd op afroep (mededeling van de opdrachtgever dat geleverd kan worden) wordt overeengekomen, geldt 
vanaf de afroep de in de overeenkomst afgesproken vermoedelijke levertijd. Indien geen termijn mocht zijn 
overeengekomen, geldt als levertijd de termijn waarbinnen de leverancier van de opdrachtnemer de goederen kan 
leveren. 

6. Indien de opdrachtgever de leverancier heeft aangewezen en deze leverancier levert de goederen niet binnen de 
afgesproken levertijd, dan komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
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Artikel 5: Aanvang werkzaamheden 
 

1. De opdrachtgever is verplicht, op straffe van een vergoeding van directe schade en kosten, ervoor zorg te dragen dat de 
in de tekening of de anderszins aan opdrachtnemer verstrekte maten en eventueel door de opdrachtgever gedane 
opmetingen correct zijn. De opdrachtgever is voorts verplicht de opdrachtnemer te informeren over feiten en 
omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.  

2. De opdrachtgever is, op straffe van een vergoeding van directe schade en kosten, verplicht ervoor te zorgen dat: 
- de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten, bereikbaar en vrij van 

afval is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-
/aflevering mogelijk te maken; 

- indien de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden is gelegen op de derde etage of hoger, een 
personen- en goederenlift aanwezig is, die voldoet aan alle daaraan door de wet gestelde eisen; 

- de vloeren vlak en vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter 
beschikking worden gesteld; 

- in de ruimte waarin gewerkt moet worden, elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie 
aanwezig is; 

- het pand, waarin gewerkt moet worden, glasdicht is; 
- de wanden te lood en de hoeken haaks zijn; 
-  de afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeld in de door opdrachtgever beschikbaar 

gestelde tekeningen, voor zover met dergelijke tekeningen wordt gewerkt; 
- de installatiepunten, de leidingen en de lozingen aanwezig zijn conform de tekening van de leveranciers. 

3. De opdrachtgever is verplicht, op straffe van een vergoeding van directe schade en kosten, ervoor te zorgen dat de 
werkzaamheden, die door anderen moeten worden uitgevoerd, en die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, 
op tijd en goed worden verricht, zodat de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer geen vertraging ondervindt. 

4. Na melding van de opdrachtnemer van de datum waarop hij met zijn werkzaamheden zal beginnen moet de 
opdrachtgever ervoor zorgen dat de opdrachtnemer op het gemelde tijdstip ook met zijn werkzaamheden kan beginnen. 

5. Indien de opdrachtgever hiervoor niet kan zorgdragen dient hij dit minimaal een week voor de datum dat de 
opdrachtnemer met de werkzaamheden zou beginnen, te melden, in welk geval de opdrachtgever alleen gehouden is de 
opslagkosten van de te leveren materialen te voldoen. 

6. Indien de opdrachtgever niet een week voor aanvang van die datum waarop de werkzaamheden zouden beginnen heeft 
gemeld dat er geen aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden dan is hij verplicht alle schade en de kosten 
die de opdrachtnemer lijdt te vergoeden als de opdrachtnemer op de aanvangsdatum niet met zijn werkzaamheden kan 
beginnen.  

 
 
Artikel 6: De opslag van goederen 

 
1. Ingeval de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering 

dan wel omdat de opdrachtgever de goederen niet wil aanvaarden, zal de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn 
een tweede levering doen. De opdrachtnemer is na weigering dan wel na de tweede levering gerechtigd opslagkosten en 
eventuele verdere schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de opdrachtgever: 
a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening 

brengen, dan wel; 
b. de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de opdrachtgever in opslag houden; 
c. indien de te leveren goederen daarna nog niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, is de opdrachtnemer 

gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen en is hij niet gehouden de opdrachtgever enige 
schade te vergoeden. 

3. Indien de goederen door de opdrachtgever zijn betaald, zal de opdrachtnemer de goederen maximaal drie maanden in 
opslag houden onder berekening aan de opdrachtgever van de opslagkosten, tenzij anders is overeengekomen. 

4. Gaat de opdrachtgever na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is de opdrachtnemer 
gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de opdrachtgever af te 
dragen, onder aftrek van de opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de 
opdrachtgever bij nakoming van de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigd was geweest, tenzij de 
opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de opdrachtgever kan bewijzen dat de schade kleiner is. 
Alvorens de opdrachtnemer hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de opdrachtgever 
mee te delen. 

5. Het risico van brand en beschadiging wordt door assurantie gedekt. De kosten hiervan zijn voor rekening van 
opdrachtgever. 

 
 
Artikel 7: De aansprakelijkheid voor de goederen 

 
1. In de overeenkomst is, tenzij uit de offerte anders blijkt, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de 

opdrachtnemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de goederen door een beroepsvervoerder 
bezorgd, dan is de opdrachtnemer gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering. 

2. Als bij de levering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de opdrachtgever op het 
ontvangstbewijs aantekening van de beschadigingen worden gemaakt. Voorts dient de opdrachtgever binnen 2 
werkdagen na aflevering de beschadigingen schriftelijk bij de opdrachtnemer te hebben gemeld, bij gebreke waarvan de 
opdrachtgever wordt geacht de goederen onbeschadigd te hebben ontvangen. 

3. Vanaf het moment dat de goederen zijn afgeleverd, draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging 
van de goederen. 
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Artikel 8: Meer- en/of minderwerk 
 

1. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend op de wijze zoals vermeld in de offerte. Tot meerwerk 
behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en die door 
de opdrachtgever worden verlangd. 

 
 

Artikel 9: De oplevering en de onderhoudstermijn 
 

1. Na voltooiing van het werk zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer samen het werk opnemen.  
2. Binnen zeven dagen nadat het werk is opgenomen zal de opdrachtgever het opleveringsformulier ondertekend aan de 

opdrachtnemer retourneren. In het opleveringsformulier geeft de opdrachtgever aan of het werk al dan niet is 
goedgekeurd. Indien de opdrachtgever het werk niet goedkeurt, geeft hij schriftelijk en specifiek aan welke 
werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd.   

3. Indien er slechts sprake is van kleine gebreken, die in de hierna te noemen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, 
dan zal de opdrachtgever het werk dienen goed te keuren. 

4. Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer op het eerste verzoek niet in staat stelt om samen met hem het werk op te 
nemen, het opleveringsformulier niet binnen zeven dagen aan de opdrachtnemer geretourneerd heeft of het werk in 
gebruik neemt, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. 

5. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het conform het voorgaande is goedgekeurd of geacht wordt te zijn 
goedgekeurd. 

6. De opdrachtnemer is gehouden de hiervoor in lid 3 bedoelde gebreken zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen 
na de oplevering van het  werk te verrichten. Voor het herstellen van de overige gebreken zal de opdrachtnemer een 
termijn worden gegund die overeenkomt met de termijn die de eerste keer door partijen is overeengekomen. 

 
 

Artikel 10: Beperking aansprakelijkheid 
 

1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke door hem of een van zijn werknemers is toegebracht aan de 
eigendommen van de opdrachtgever of derden, tenzij de schade is ontstaan door grove schuld of opzet van de 
werknemers van de opdrachtnemer. De hiervoor omschreven schade moet gedekt zijn door de verzekering van de 
opdrachtgever. 

2. De garantie op de geleverde goederen strekt niet verder dan de garantie die door de fabrikant van het goed wordt 
gegeven. 

3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze 
door uitvoering van het werk is toegebracht, tenzij de schade is toegebracht door grove schuld of opzet van de 
opdrachtnemer of diens leidinggevende functionarissen. 

4. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming en uitvoering van zijn verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor 
zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag dat de verzekering van de 
opdrachtnemer uitkeert. 

5. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat en/of de schade niet is verzekerd, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag van de laatste drie verzonden facturen. In geen geval zal de totale 
vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag van de geleverde goederen. 

6. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. 

7. Buiten het in artikel 10.5 genoemde geval rust op de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor 
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. De in artikel 10.5 
genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van door de 
opdrachtgever aan te tonen opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of diens leidinggevende functionarissen. 

8. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst 
ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende 
daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de 
nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient voldoende gedetailleerd te zijn om de 
opdrachtnemer in staat te stellen de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te verhelpen. 

9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig 
mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt. 

10. De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg 
van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte van de opdrachtnemer en zijn werknemers en het teniet 
gaan of beschadigd raken van de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd.  

 
 

Artikel 11: Betaling en opschorten opdracht 
 

1. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever factureren op de tijdstippen zoals vermeld in de offerte.  
2. Indien in de offerte geen regeling is opgenomen, gelden als betalingscondities voor 

a. de goederen: 
- 40% van de koopsom van de goederen binnen 14 dagen na het geven van de opdracht; 
- 60% van de koopsom van de goederen binnen 14 dagen na het afleveren van de goederen; 
b. de arbeid: 
- 90% van de aanneemsom voor de arbeid binnen 14 dagen na de uitvoering; 
- het restant van de aanneemsom voor de arbeid binnen 14 dagen na de oplevering. 

3. Betaling dient, tenzij uit de offerte of de factuur anders blijkt, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 
4. De opdrachtnemer is, tenzij uit de offerte anders blijkt, gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst met de 

opdrachtgever een aanbetaling te vragen van 50% van de koopsom van de goederen. 
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5. Zolang de aanbetaling niet door de opdrachtnemer is ontvangen zal hij geen aanvang maken met de werkzaamheden en 
geen goederen voor de opdrachtgever bestellen. 

6. Indien de opdrachtgever de verschuldigde betalingen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de 
opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand 
verschuldigd zijn. 

7. De opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien de 
facturen niet binnen de daarvoor  gestelde termijnen zijn voldaan. 

8. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering voorts uit handen 
gegeven worden, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn 
tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten die naast de in rechte 
vastgestelde kosten verband houden met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de 
hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag en met een minimum van € 250,00. 

9. Ieder beroep op korting, aftrek of verrekening van een vordering, die de opdrachtgever meent op de opdrachtnemer te 
hebben of te zullen krijgen is uitgesloten. 

 
 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen 
 

1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. De geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen berecht door de 

Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Opdrachtnemer is in afwijking van het hiervoor bepaalde, gerechtigd een geschil 
voor te leggen aan de bevoegde rechter op grond van het Nederlandse recht. 

 
 

Onderstaande gaat akkoord met de bovengenoemde algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden 

 

 

Opdrachtgever:      Opdrachtnemer: 
Plaats:…………………………….     Plaats:………………………………  
Datum:……………………………   Datum:……………………………… 
Naam:…………………………....   Naam: Bram Verweij 
 
 
Handtekening:…………………..   Handtekening:……………………… 

 
 
 


