
9. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig 
is dat daardoor schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk 
wordt beperkt.

10. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van 
chemisch bouwafval.

11. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens 
voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat 
door hem ter beschikking wordt gesteld.

12. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel 
omschrevene in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende 
kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

13. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer 
het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

14.  De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale 
termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever 
opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn 
na te komen.

15. Indien de aanvang van de werkzaamheden wordt vertraagd door 
omstandigheden als bedoeld in art. 4 lid 2 moeten de voor de opdrachtnemer 
hiermee verband houdende schade en kosten door opdrachtgever worden 
vergoed.

Artikel 5 - Prijzen en prijswijzigingen
1. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn tenzij expliciet benoemd 

niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor 
vergunningaanvragen. 

2. Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen door te berekenen 
bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden. Prijswijziging is 
ook mogelijk waar het prijsbepalende, voorzienbare factoren betreft. 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en verzekering
1. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts opzeggen indien opdrachtnemer 

toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en nadat 
opdrachtnemer in gebreke is gesteld en haar een redelijke gelegenheid is 
geboden tot nakoming van de overeenkomst. 

2.  Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, 
dan is opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze 
derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding 
geschiedt.

3.  Opdrachtnemer dient ingeval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is 
door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te 
herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te 
heffen.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever 
of derden, waaronder gevolgschade, vertragingsschade en/of bedrijfsschade. 

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of 
grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 
overschrijding van de uitvoeringstermijn.

7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken 
van derden ter zake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden 
en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, 
ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

8. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is deze beperkt tot het 
uit hoofde van de opdracht verschuldigde netto factuurbedrag, tot een 
maximum van € 5.000,00. Indien de opdrachtnemer voor de betreffende 
schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door 
de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd te vermeerderen 
met het eigen risico.

9. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft 
verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.

10. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien 
de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is 
geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan 
opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat 
tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, onkosten en boetes 
ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever 

Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt
Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door de 
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) 
onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven, inclusief verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn in werking getreden 
per 2 september 2019 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409386. 

Artikel 1 - Definities 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die op 
basis van met opdrachtgever gesloten overeenkomst werkzaamheden 
verricht en/of materialen levert en schilder- en aanverwante 
werkzaamheden verricht aan en ten behoeve van opdrachtgever; 

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die met 
de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten in het kader 
van de uitoefening van beroep of bedrijf betreffende het verrichten 
van werkzaamheden en/of het leveren van materialen, het verrichten 
van schilder- en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van 
opdrachtgever;

c. Overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met 
betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van 
materialen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 

daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen en maken deel uit 
van de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien 
deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtnemer de 

schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer 
uitgebrachte offerte schriftelijk heeft bevestigd.

2. Iedere offerte is vrijblijvend en kan door de opdrachtnemer worden herroepen 
binnen de daarop vermelde termijn. Is op de offerte geen termijn vermeld dan 
kan de opdrachtnemer de offerte binnen acht werkdagen herroepen.

3. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en de 
opdrachtnemer met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het 
uitvoeren van de werkzaamheden heeft gemaakt, geldt dat tussen partijen 
vermoed wordt een overeenkomst tot stand te zijn gekomen overeenkomstig 
de laatstelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte offerte. 

4. De bij de offerte gevoegde tekening en andere gegevens omtrent de 
werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder 
voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet worden gekopieerd 
en aan derden worden versterkt. Zij zullen onverwijld aan opdrachtnemer 
worden geretourneerd op diens eerste verzoek. 

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst 
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over 

het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals 
vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde 
gegevens.

2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren 
werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig 
en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen 
vertraging ondervindt. Ontstaat desondanks toch vertraging dan dient 
opdrachtgever opdrachtnemer daarover zo tijdig mogelijk te informeren. 

3. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor 
het werk benodigde gas, water, elektriciteit, perslucht, stoom en dergelijke. 
De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van 
opdrachtgever.

4. Opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle 
bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens 
werkzaamheden.

5. Voor zover dat in het kader van de werkzaamheden relevant is zorgt 
opdrachtgever dat opdrachtnemer de beschikking heeft over tekeningen van 
de ligging van kabels, buizen en leidingen. 

6. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze 
moeten voldoen aan de wettelijke en door de Inspectie SZW gestelde 
veiligheidsvoorschriften.

7. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd 
en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen 
werkafstand van het werk gebracht kunnen worden.

8. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige 
toiletten en schaftlokalen op het werk.




