
Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DeNeven bouw 

B.V., KvK-nr.: 80645305, gevestigd te 6931 BD Westervoort, aan de Dorpstraat 65 

Artikel 1 - Toepassing 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen 
DeNeven bouw en opdrachtgever. 

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DeNeven bouw, voor de 
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 
van de hand gewezen, tenzij DeNeven bouw uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen 
daarvan te aanvaarden. 

1.4 Bij afwijking van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in de overeenkomst prevaleren de bepalingen 
in de overeenkomst. 

Artikel 2 - Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 

2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door opdrachtgever aan DeNeven bouw verstrekte 
gegevens, tekeningen e.d. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte 
tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven 
materialen. DeNeven bouw mag uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens.  

2.2 Indien de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan DeNeven 
bouw niet aan de aanbieding worden gehouden. 

2.3  Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat DeNeven bouw de opdracht van opdrachtgever schriftelijk 
heeft bevestigd dan wel door ondertekening van de aanbieding door opdrachtgever wanneer deze de 
strekking heeft om als schriftelijke vastlegging van de met opdrachtgever gemaakte afspraken te dienen. 
Indien de aanvaarding van de aanbieding afwijkt van hetgeen is aangeboden, is DeNeven bouw daaraan niet 
gebonden. 

2.4 Indien opdrachtgever voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en/of leveringsverplichtingen 
wijzigingen in de opdracht aanbrengt of haar werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip kan 
verrichten, is DeNeven bouw gerechtigd de termijnen en de prijzen aan te passen.  

Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst 

3.1 DeNeven bouw is gehouden de opdracht naar beste kunnen en zorgvuldigheid uit te voeren, zo mogelijk 
binnen de eventueel door haar opgegeven termijn(en). Geringe verschillen in de uitvoering t.o.v. de 
aanbieding zijn toelaatbaar. Door DeNeven bouw aangegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en 
zijn enkel indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen. DeNeven bouw is 
gerechtigd de opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren. 

3.2 Overschrijding van een opgegeven termijn zal opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, tot 
opschorting c.q. niet nakoming van diens verplichtingen of tot ontbinding van de overeenkomst van 
opdracht. 

3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat DeNeven bouw haar werkzaamheden ongestoord en op het 
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking 
krijgt over de daarvoor benodigde (nuts)voorzieningen. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst 
DeNeven bouw geconfronteerd wordt met onvoorzienbare kostenverhogende factoren, is DeNeven bouw na 
waarschuwing dan wel overleg met de opdrachtgever gerechtigd de kostenverhogende factoren door te 
berekenen aan opdrachtgever. 

 



Artikel 4 – Meer-/minderwerk en stelposten  

4.1 Opdrachtgever kan DeNeven bouw verzoeken wijzigingen in het werk aan te brengen. DeNeven bouw 
verstrekt zo spoedig mogelijk na het verzoek schriftelijke opgave van de prijs van de wijziging. 

4.2. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in een aanneemsom zijn begrepen en die 
bestemd zijn voor hetzij - het aanschaffen van bouwmaterialen, hetzij - het aanschaffen van bouwmaterialen 
en het verwerken daarvan, hetzij - het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst 
onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en die door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten 
aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. 

Artikel 5 – Opschorting, ontbinding en opzegging overeenkomst 

5.1 DeNeven bouw is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 
ontbinden, indien:  

- zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten 
haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen;  

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 

- na het sluiten van de overeenkomst DeNeven bouw ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 
geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van  
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van DeNeven bouw kan worden 
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

5.2  Indien de ontbinding van de overeenkomst aan opdrachtgever toerekenbaar is, heeft DeNeven bouw recht 
op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct of indirect ontstaan. 

5.3  Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van DeNeven bouw op opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar.  

5.4 Indien DeNeven bouw op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is DeNeven bouw niet 
verplicht tot vergoeding van de schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor opdrachtgever.  

5.5 In geval van liquidatie (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van 
opdrachtgever, is DeNeven bouw gerechtigd om de overeenkomst terstond op te zeggen of de 
overeenkomst te annuleren. 

5.6 De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Alsdan heeft DeNeven 
bouw recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten tot behoud van het werk en verminderd met de 
haar door de beëindiging bespaarde kosten als omschreven in artikel 7:764 BW. Ingeval van een dergelijke 
opzegging zendt DeNeven bouw de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening.  

Artikel 6 – Overmacht en stillegging van werk 

6.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 
DeNeven bouw geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DeNeven bouw niet in staat is haar 
verplichtingen na te komen. 

6.2 DeNeven bouw kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden voor dat deel dat 
nog niet is nagekomen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 



6.3 In geval van overmacht zoals bedoeld in lid 1 zal DeNeven bouw niet gehouden kunnen worden tot het 
vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmacht. 

6.4  De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk stil te leggen. 

6.5  Indien en zover niet anders tussen partijen wordt afgesproken, worden de kosten van voorzieningen die 
DeNeven bouw ten gevolge van de stillegging moet treffen en de vermogensschade ten gevolge van de 
stillegging door opdrachtgever vergoed. Duurt de stillegging langer dan 14 dagen, dan heeft DeNeven bouw 
recht op betaling van het uitgevoerde werk. Duurt de stillegging van het werk langer dan één maand, dan is 
DeNeven bouw bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval wordt door partijen door 
middel van een gezamenlijke opneming de omvang en de toestand van het uitgevoerde werk vastgelegd en 
wordt afgerekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.6.  

Artikel 7 - Oplevering  

7.1 DeNeven bouw deelt tijdig voor voltooiing van het werk aan de opdrachtgever mee op welke datum het 
werk gereed is voor oplevering.  

7.2 De opneming voor oplevering vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van DeNeven bouw in de 
gelegenheid te stellen te constateren of DeNeven bouw aan de verplichtingen uit de overeenkomst heeft 
voldaan. 

7.3  Onder oplevering wordt verstaan de datum waarop het werk aan de opdrachtgever wordt opgeleverd, nadat 
een opneming van eventuele tekortkomingen is opgemaakt en door partijen is vastgelegd dan wel dit bij 
gebreke daarvan indien dit achterwege is gelaten de datum van opneming. Wordt niet binnen 8 dagen na de 
opneming door de opdrachtgever alsnog een schriftelijke mededeling aan DeNeven bouw verzonden dan 
geldt het werk eveneens als goedgekeurd/opgeleverd per datum opneming. 

7.4 Als gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden 
gesproken, zal DeNeven bouw na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het 
werk gereed zal zijn voor oplevering.  

7.5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en zover het in gebruik wordt genomen. De dag van 
ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als de dag van goedkeuring van het werk of van 
het betreffende gedeelte. 

7.6  Een tekortkoming die door DeNeven bouw niet wordt erkend, wordt in de opneming als zodanig vermeld.  

7.7 De bij oplevering geconstateerde en erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 30 werkbare werkdagen, hersteld. Deze termijn geldt ook als DeNeven bouw besluit om een door 
haar aanvankelijk niet erkende tekortkoming alsnog te herstellen.  

Artikel 8 – Servicetermijn, garantie en reclamaties 

8.1 Na de oplevering geldt een serviceperiode van 3 maanden. DeNeven bouw zal tekortkomingen die in de 
serviceperiode worden ontdekt herstellen, met uitzondering van die tekortkomingen waarvan de oorzaak is 
toe te rekenen aan de opdrachtgever. 

8.2  Na de serviceperiode is DeNeven bouw niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij: 

-  het werk of enig onderdeel daarvan een tekortkoming bevat die door de opdrachtgever redelijkerwijs niet 
eerder dan op het tijdstip van ontdekking onderkend had kunnen worden;  

-  het werk of enig onderdeel een ernstige tekortkoming heeft die de hechtheid van de constructie of een 
wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt dan wel het werk ongeschikt maakt voor zijn 
bestemming. 

8.3 Indien opdrachtgever van mening is dat er sprake is in een tekortkoming in de prestatie van DeNeven bouw 
moet opdrachtgever DeNeven bouw in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te 
herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. Op door DeNeven bouw verkochte en geleverde zaken 



waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieks-garantievoorwaarden van 
toepassing. 

8.4 Alle vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit 
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de 
opdrachtgever en/of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te 
brengen. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op herstel toe indien het gebrek is ontstaan door of het 
gevolg is van bijzondere omstandigheden waar DeNeven bouw geen invloed op kan uitoefenen, daaronder 
begrepen doch niet uitsluitend bedoeld weersomstandigheden als extreme regenval, -wind of -
temperaturen.  

8.5 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat 
hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij DeNeven bouw heeft 
gereclameerd. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te 
verrichten prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van DeNeven 
bouw op te schorten. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

9.1 DeNeven bouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DeNeven bouw is 
uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  

9.2 DeNeven bouw is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door opdrachtgever 
bepaalde onderaannemers en is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door opdrachtgever 
bepaalde leveranciers en producten.  

9.3 DeNeven bouw is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend 
verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten 
gemaakt om de gebrekkige prestatie van DeNeven bouw aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor 
zoveel deze aan DeNeven bouw toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking 
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. DeNeven bouw is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfs- of andersoortige stagnatie als gevolg van handelen of nalaten van DeNeven bouw. 

9.4 De aansprakelijkheid van DeNeven bouw is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar 
aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert, te verhogen met een eventueel door 
DeNeven bouw te betalen eigen risico. 

9.5 Indien DeNeven bouw aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van 
DeNeven bouw beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende opdracht, althans dat gedeelte 
van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

9.6 De in dit geval opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is 
aan opzet of grove schuld van DeNeven bouw. 

Artikel 10 – Betalingen en incassokosten 

10.1  Bij het verschuldigd worden van een termijn stuurt DeNeven bouw een rekening aan de opdrachtgever. Deze 
rekening moet binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald, tenzij schriftelijk anders door DeNeven 
bouw is aangegeven 

10.2  Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is DeNeven bouw gerechtigd tot invordering van het verschuldigde 
over te gaan, mits DeNeven bouw de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen 
te betalen en die betaling is uitgebleven.  

10.3  Indien opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is DeNeven bouw gerechtigd het werk stil te leggen tot 
het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij opdrachtgever schriftelijk heeft 



aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is achtergebleven. Indien gedurende het 
stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van DeNeven bouw. 

10.4  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd, voor consumenten gelijk aan de 
wettelijke rente. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf is de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare 
bedrag zal worden berekend vanaf datum verstrijken van de betalingstermijn tot het moment van 
voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Voorts worden buitengerechtelijke incassokosten in 
rekening gebracht volgens de vigerende regeling, zoals bedoeld in lid 4 van artikel 6:96 BW. Indien de 
opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde 
hoofdsom. 

10.5  DeNeven bouw heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste 
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in 
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud  

11.1  Alle door DeNeven bouw in het kader van de overeenkomst geleverde zaken (inclusief geleverde meer-/ 
minderwerk) blijven eigendom van DeNeven bouw totdat opdrachtgever de verplichtingen uit de met 
DeNeven bouw gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.  

11.2  Door DeNeven bouw geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden 
doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de 
onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  

11.3  De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de 
eigendomsrechten van DeNeven bouw veilig te stellen. 

11.4  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop 
willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om DeNeven bouw daarvan onmiddellijk 
op de hoogte te stellen.  

11.5  Voor het geval DeNeven bouw haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 
opdrachtgever door aanvaarding van deze voorwaarden bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet 
herroepelijke toestemming aan DeNeven bouw en door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te 
betreden waar de eigendommen van DeNeven bouw zich bevinden en die zaken terug te nemen.  

Art. 12 Toepasselijk recht en geschillen 

12.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DeNeven bouw partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing.  

12.2  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te beslechten. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald is, is de bevoegde 
rechter van de vestigingsplaats van DeNeven bouw aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te 
nemen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. DeNeven bouw is gerechtigd van deze 
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 

 

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 


