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ArtikeL 1: Definities 

In deze algemene verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden wordt 
verstaan onder: 

1.1 Opdrachtnemer: dhr. E. 
Daemen, h.o.d.n. Daemen 
Bouwmanagement, gevestigd aan 
de Middetweg 25C, 6191 NC te 
Beek. 

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij 
van de Opdrachtnemer bij een 
Opdracht. 

1.3 Opdracht: iedere opdracht tot 
het geven van advies in 
bouwgereLateerde zaken, het 
namens opdrachtgever toezicht 
houden op de uitvoering van de 
werkzaamheden uitgevoerd door 
derden conform opdracht en het 
namens opdrachtgever bemiddeLen 
in eventuete geschilten met deze 
derden. 

1.4 Voorwaarden: deze algemene 
Leveringsvoorwaarden. 

Artiket 2: Offertes 

2.1 ALLe door Opdrachtnemer 
gedane aanbiedingen zijn een 
kaLendermaand geldig, tenzij 
anders is vermeLd. 

2.2 Indien de Opdrachtgever het 
aanbod niet aanvaardt, is hij 
verpLicht terstond aLte verstrekte 
gegevens aan Opdrachtnemer 
terug te geven. 

Artiket 3: Toepassetijkheid 
Algemene Voorwaarden 

3.1 Deze voorwaarden zijn van 
toepassing op iedere Opdracht die 
wordt verstrekt aan de 
Opdrachtnemer door de 
Opdrachtgever. 

3.2 Opdrachtgever aanvaardt door 
het verstrekken van een Opdracht 
aan Opdrachtnemer de 
toepasseLijkheid van deze 
voorwaarden. 

3.3 Mocht in een geschit tegen een 
deet of deLen van deze oorwaarden 
geoordeetd worden, beperkt dit 
niet de toepassetijkheid van de 
rest van de Voorwaarden. 

3.4 Afwijkingen van en/of 
aanvuLtingen op deze Voorwaarden 
zijn stechts mogetijk indien en voor 
zover de Opdrachtnemer deze 
schrifteLijk heeft aanvaard en 
gelden bovendien stechts voor de 
specifieke Opdracht waarvoor de 
afwijking is overeengekomen. 

Artikel 4: Totstandkoming 
overeenkomst 

4.1 Overeenkomsten komen enkeL 
schrifteLijk tot stand door het door 
beide partijen ondertekenen van 
de hiertoe dienende 
opdrachtbevestiging. Deze behetst 
een zo nauwkeurig mogetijke 
omschrijving van de opdracht 
atsmede aLte voor de goede 
uitvoering van de opdracht 
retevante feiten weLke voor 
Opdrachtgever kenbaar zijn of 
redetijker wijze kenbaar hadden 
moeten zijn. 

4.2 Wijzigingen in een bestaande 
overeenkomst Leiden tot een 
nieuwe overeenkomst. Hiervoor zat 
door Opdrachtnemer eerst een 
nieuwe offerte worden uitgebracht 
weLke vervoLgens votgens de in Lid 
1 genoemde wijze wordt 
bekrachtigd. ALIe afspraken 
waaronder termijnen, kosten etc. 
gemaakt in de oorspronkeLijke 
overeenkomst komen hiermee te 
vervatlen. 

Artiket 5: Aanspraketijkheid 
Opdrachtnemer 

5.1 Aanspraketijkheid wordt enkeL 
erkend indien sprake is van een 
verwijtbare tekortkoming in de 
uitvoering van de opdracht, die 
een goed en zorgvutdig adviseur 
onder de desbetreffende 
omstandigheden, met 
inachtneming van normate 
opLettendheid en bij een normate 
wijze van vakuitoefening, behoort 
te vermijden. 

5.2 Indien de aanspraketijkheid 
van Opdrachtnemer door de 
beroepsverzekering wordt gedekt, 
bedraagt een door Opdrachtnemer 
te betaten vergoeding niet meer 
dan het totaat van de door de 
verzekering gedane uitkering. 
Indien om weLke reden dan ook 
geen uitkering krachtens de 
beroepsaanspraketij kheidsverzeker 
ing mocht pLaatsvinden, is iedere 
aanspraketijkheid beperkt tot het 
door de Opdrachtnemer voor de 
desbetreffende Opdracht 
ontvangen bedrag exctusief 
omzetbetasting tot een maximum 
van € 15.000,00. 

5.3 Indien de Opdrachtgever 
meent dat er sprake is van een in 
artiket 5.1 van deze voorwaarden 
genoemde tekortkoming, dient 
Opdrachtgever Opdrachtnemer 
uitertijk binnen 1 maand, nadat de 
tekortkoming kenbaar werd of 
redetijkerwijze aan Opdrachtgever 
kenbaar had moeten zijn, per 
aangetekend schrijven van de 
tekortkoming op de hoogte te 
steLLen. Opdrachtgever gunt aan 
Opdrachtnemer een redetijke 
termijn de tekortkoming te 
herstetten. 
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5.4 Behoudens de uitvoering van 
de in art. 1.3 genoemde Opdracht 
is Opdrachtnemer niet 
verantwoordetijk of kan niet 
aanspraketijk gestetd worden voor 
tekortkomingen toe te rekenen 
aan de in art. 1.3 bedoetde 
derden, ook niet wanneer deze 
derden op advies van 
Opdrachtnemer door 
Opdrachtgever zijn ingeschakeLd. 

5.5 Opdrachtnemer is niet 
aanspraketijk voor schade, van 
wetke aard ook, ontstaan doordat 
Opdrachtnemer is uitgegaan van 
door of namens de Opdrachtgever 
verstrekte onjuiste en / of 
onvottedige gegevens. 

5.6 Behoudens hetgeen gestetd in 
lid 1 kan Opdrachtnemer niet 
verantwoordelijk en/of 
aanspraketijk worden gesteld voor 
schade die opgetopen wordt door 
vertraging van de ult te voeren 
werkzaamheden door wetke reden 
dan ook. 

Artiket 6: Ontbinding overeenkomst 

6.1 Indien de Opdrachtgever de 
overeenkomst zonder rechtsgrond 
geheeL of gedeetteLijk ontbindt, 
dient de Opdrachtgever at de door 
Opdrachtnemer geLeden en te 
(ijden schade te betaLen, en 
daarnaast een forfaitair bedrag ter 
hoogte van 10% van de resterende 
opdrachtsom. 

Artiket 7: Betating 

7.1 ALLe door Opdrachtnemer 
opgegeven prijzen zijn netto en 
exciusief omzetbetasting (BTW), 
maar dienen incLusief 
omzetbeLasting betaatd te worden. 

7.2 Tenzij anders overeengekomen 
dient betating van door 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever 
toegezonden facturen te 
geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum door bijschrijving op 
een door Opdrachtnemer 
opgegeven bankrekening. 

7.4 Indien enig bedrag door 
Opdrachtgever niet tijdig aan 
Opdrachtnemer is votdaan op de 
wijze ats in dit artikeL bepaatd, is 
Opdrachtgever door het verstrijken 
van de betatingstermijn in 
verzuim. Opdrachtgever is in dat 
gevaL vanaf de vervatdatum van de 
termijn aan Opdrachtnemer de 
wetteLijke (handets-)rente over het 
betreffende termijnbedrag 
verschuLdigd. Tevens zijn aisdan 
de overige reeds verschenen 
termijnen terstond opeisbaar en is 
Opdrachtnemer gerechtigd 
vergoeding te vorderen van aLLe in 
redeLijkheid te maken gerechte-
tijke en buitengerechtetijke kosten 
ten behoeve van de invordering. 
Niet tijdige betaLing door 
Opdrachtgever schort de prestatie 
aan zijde van Opdrachtnemer op. 

7.5 Een betaLing door de 
opdrachtgever strekt eerst tot 
voLdoening van de verschuLdigde 
wetteLijke rente, en vervotgens tot 
voldoening van de gerechtetijke en 
buitengerechtetijke kosten. 
Vervotgens strekken betalingen tot 
vermindering van de hoofdsom. 

7.6 Opdrachtgever verschaft aan 
Opdrachtnemer op eerste verzoek 
inzage in zijn financiële 
gegoedheid door middeL van 
bijvoorbeetd een afschrift van de 
hypotheekakte, bouwdeposito, 
bankgarantie etc. 

Artiket 8: ToepasseLijk recht en 
geschitten 

8.1 Op aLLe rechtsbetrekkingen 
waarbij Opdrachtnemer partij is, is 
uitstuitend het NederLands recht 
van toepassing, ook indien aan een 
verbintenis geheeL of gedeeltetijk 
in het buitentand uitvoering wordt 
gegeven of indien de 
opdrachtgever atdaar woonpLaats 
heeft. 

8.2 De rechter in de 
arrondissement waarbinnen 
Opdrachtnemer kantoor houdt is 
bij uitstuiting bevoegd van 
geschitLen kennis te nemen, tenzij 
de wet dwingend anders 
voorschrijft. Niettemin heeft 
Opdrachtnemer het recht het 
geschit voor te Leggen aan de 
votgens de wet bevoegde rechter. 

8.3 Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever zulten eerst een 
beroep op de rechter doen nadat 
zij zich tot het ulterste hebben 
ingespannen een geschit in 
onderLing overLeg te bestechten. 
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