
   
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR EN 
(ONDER)AANNEMING VAN LOONBEDRIJF P. EIKELENBOOM 

 
 

Artikel 1. Definities 
 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
 “opdrachtnemer”: Patrick Eikelenboom, h.o.d.n., Loonbedrijf P. Eikelenboom, gevestigd te (1431 AS) 

Aalsmeer, Gemeente Aalsmeer aan de Uiterweg 154 WS 15, ingeschreven in het handelsre-
gister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34108561. 

 
 “opdrachtgever”: de wederpartij van opdrachtnemer die al dan niet en natuurlijke persoon is en niet handelt 

in de uitoefening van een bedrijf of beroep]. 
 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een op-
drachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden 

niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 
 

2.2 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door opdrachtnemer en 
opdrachtgever zijn bevestigd. 

 
Artikel 3. Offertes 

 
3.1 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 
 

3.2  Ter zake van overeengekomen meerwerk, welke werkzaamheden derhalve niet zijn  
opgenomen in de offerte, wordt door opdrachtnemer het gebruikelijke uurtarief doorberekend.  

 
 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 
 

4.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren. 

 
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werk-

zaamheden of enig deel daarvan, te laten verrichten door derden. 
 

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of 
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de over-

eenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gege-
vens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in 

rekening te brengen. 
 

4.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan: 
 

a) doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, 
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn; of 

 
b) door een bodembeweging, met name inklinking van de grond. 

 
 

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die 
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase 

schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn 
 

5.1 Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij 
overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

 

5.2 Een latere oplevering als gevolg van weersomstandigheden kan een opdrachtgever niet worden toegerekend. 
 

5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden krachtens oplevering na een overeengekomen termijn, welke 
redelijkerwijs het gevolg is van de weersomstandigheden. 

 
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 

 
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te 

verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 
dienovereenkomstig aanpassen. 

 
6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de 

uitvoering daardoor worden beïnvloed. 
Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 



   
 
6.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal opdracht-

nemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling 

van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
 

6.4. In afwijking van lid 3 hierboven zal opdrachtnemer niet meer kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of 
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die slechts aan haar kunnen worden toegerekend. 

 
Artikel 7. Opzegging 
 

7.1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging door opdrachtnemer dient evenwel met rede-
nen omkleed te geschieden. 

 
7.2. Ingeval van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze jegens opdrachtnemer het volle 

loon verschuldigd, indien de honorering plaatsvindt op basis van tijdseenheden of verrichtingen conform een overeenge-
komen of gebruikelijk tarief.  

In overige gevallen van beëindiging van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever loon verschuldigd overeen-
komstig het bepaalde in art. 7:411 BW. 

In overige gevallen van beëindiging van een overeenkomst van (onder)aanneming is de opdrachtgever loon verschuldigd 
overeenkomstig het bepaalde in art. 7:764 BW. 

 
7.3 Ingeval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, is deze jegens opdrachtnemer verschuldigd de onkosten ver-

bonden aan de uitvoering van de overeenkomst in zoverre deze niet zijn begrepen in het loon bedoeld in lid 2 hierboven. 
Onder bovenstaande onkosten zijn tevens begrepen de reeds ingekochte materialen, welke dienden te worden gebruikt 

voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst 
 
8.1 De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien: 

 
a) na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer 

goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; of 
 

b) opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de 
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

 
8.2 In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot 

ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoe-
ding te vorderen. 

 
8.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de 

uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de over-
eenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst 

in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen 

 
9.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 

binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. 
 

9.2. Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmid-
dels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien 

het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen 
de grenzen van artikel 13 (Aansprakelijkheid). 

 
Artikel 10. Honorarium 

 
10.1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de 

leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-6 van dit artikel. 
 

10.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium 
is inclusief BTW. 

 
10.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede 

uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode 

waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Eventuele kostenra-
mingen zijn inclusief BTW. 

 
10.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden mag opdrachtnemer de verschuldigde kosten periodiek in 

rekening brengen. 
 

10.5. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin 
gerechtigd tot verhoging hiervan. Opdrachtnemer mag dergelijke verhogingen  doorberekenen in: 

 
a) de lonen, voorzover opdrachtnemer krachtens CAO of wettelijke regeling gehouden is deze lonen te verhogen; 

 
b) de inkoopprijs van materiaal benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst als deze stijgingen niet redelij-

kerwijs te voorzien waren op het moment van het uitbrengen van een offerte of sluiten van de overeenkomst; 
 



   
c) additioneel te gebruiken materiaal c.q. te verrichten werkzaamheden; en 

 

d) wettelijke toeslagen waaronder BTW. 
 

Een dergelijke verhoging kan ook met terugwerkende kracht plaatsvinden. Desalniettemin is opdrachtnemer verplicht op-
drachtgever hierover te berichten prompt nadat hij hiermee bekend is. Laat opdrachtnemer dit na, dan vervalt zijn recht 

tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief.  
 

10.6. Indien de verhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
op te zeggen. Indien een verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, 
kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging. 

 
Artikel 11. Betaling 

 
11.1. De overeengekomen werkzaamheden worden indien een vast honorarium is afgesproken als volgt in rekening gebracht: 

 
 a) normaliter 50% bij aanvang van de werkzaamheden en 50% bij oplevering; 

 
b) in elk geval als bedoeld in artikel 10.4, 50% bij aanvang van de werkzaamheden en het restant telkens conform 

de wens van opdrachtgever wordt gefactureerd.  
   

11.2. In geval de kosten voor de overeengekomen werkzaamheden meer bedragen dan € 10.000,--, wordt van dit bedrag 50% 
van deze som bij aanvang van de werkzaamheden in rekening gebracht, 25% van deze som tussentijds en 25% bij opleve-

ring van de werkzaamheden, c.q. beëindiging van de opdracht. Betaling van het restantbedrag geschiedt in lijn met het 
bepaalde in artikel 11.1.  

  
Betaling van de facturen van opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Dit door middel van: 

 
- enig wettig betaalmiddel ten kantore van opdrachtnemer, of 
- overschrijving van het verschuldigde bedrag naar Rabobank Aalsmeer,  

 rekeningnummer 3801.14.658 t.n.v. Loonbedrijf P. Eikelenboom te Kudelstaart. 
 

11.3 Indien betaling van het gefactureerde bedrag na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum nog niet door op-
drachtnemer is ontvangen, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim 

treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 6%. 
 

11.4. De verplichtingen van de opdrachtgever zullen onmiddellijk opeisbaar zijn indien: 
 

 a) opdrachtgever een rechtspersoon is; in geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling; of 
 

 b) opdrachtgever een natuurlijk persoon is; in geval van schuldsanering. 
 

Artikel 12. Incassokosten 
 

12.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle 
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de op-
drachtgever alsdan gehouden een verhoging van het verschuldigde bedrag te voldoen van : 

 
- 15% over een bedrag tot € 2.950,-; 

 
- 10% over een bedrag van € 2.950,- tot € 5.900,-; 

 
- 8% over een bedrag van € 5.900,- tot € 14.748,-; 

 
- 5% over een bedrag van € 14.748,- tot € 58.990,-; en 

 
- 3% over een bedrag hoger van meer dan € 58.990,-. 

 
Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook 

deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. 
 

12.2. De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer de door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle 
instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien op-

drachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepas-
sing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de op-
drachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. 

 
Artikel 13. Aansprakelijkheid 

 
13.1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is 

beperkt de door de verzekeraar gedane uitkering. 
 

13.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de 
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium en bij opdrachten met 

een looptijd van meer dan zes maanden verder beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium over de laatste 
zes maanden hiervan. 

 
13.3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan 

opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten. 
 



   
Artikel 14. Geschilbeslechting 
 

14.1 Alleen de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer neemt kennis van mogelijke 
geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregels afwijken en de 

wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 
 

Artikel 15. Toepasselijk recht 
 

15.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 
 

Gedeponeerd bij de KVK te Amsterdam op 24 september 2009  


