
langer heeft geduurd en deze een looptijd heeft van meer dan zes maanden, 
tussentijdse prijswijzigingen door te berekenen. Deze prijswijzigingen zijn 
ook mogelijk waar het prijsbepalende, voorzienbare factoren betreft. 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en verzekering
1. 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.

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

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

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

5. 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.

6. Iedere aansprakelijkheid vervalt, onverminderd de klachtplicht van artikel
6:89 BW, in ieder geval één jaar na het ontstaan van de schade danwel
één jaar te rekenen vanaf het moment waarop opdrachtgever de schade
redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen. 

7. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in
materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek 
worden gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin
van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.

8. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen
of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

9. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien schade ontstaat als gevolg
van opzet, schuld of verwijtbaar handelen van opdrachtgever of indien de
schade binnen de risicosfeer van opdrachtgever valt. 

10. In geval opdrachtnemer opdrachtgever tijdig ter zake heeft gewaarschuwd
en opdrachtgever desalniettemin uitvoering van werkzaamheden op
een ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, is de opdrachtnemer niet
aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. 

11. 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 7 - Oplevering en herstel van gebreken
1. Opdrachtgever heeft het recht het werk zowel tussentijds als bij oplevering

te keuren. Indien opdrachtgever het werk (gedeeltelijk) afkeurt, dient zij
opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen. 

2. Indien opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te
worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen
keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing
van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend
te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd
beschouwd

3. De kennisgeving dat het werk klaar is als bedoeld in lid 2 kan bestaan uit een 
mondelinge, schriftelijk of digitaal bericht dan wel uit het toezenden van de
eindfactuur. 

4. Opdrachtgever wordt tevens geacht het werk stilzwijgend te hebben
aanvaard indien de consument het object waaraan het werk is verricht in
gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een
gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

5. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de 
prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door
een oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.

6. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die
opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten
ontdekken, maar niet heeft gemeld.

7. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer
aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de
omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de
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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 vereniging van
eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die
met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten 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 - Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtnemer schriftelijk

de aanvaarding door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer
uitgebrachte offerte 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. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige
toilet(ten).

5. 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.

6. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door
derden.

Artikel 5 - Prijzen en prijswijzigingen
1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en

parkeerkosten alsmede de kosten voor eventuele vergunningaanvragen.
Opdrachtnemer is gerechtigd om deze separaat in rekening te brengen.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd om indien de overeenkomst drie maanden of




