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Leveringsvoorwaarden voor aanneming van werk Joulz Infradiensten B.V. feb. 2017  

 

 

 

Artikel 1        

Begripsbepalingen  

 

Opdrachtgever:  Een natuurlijke persoon of 

rechtspersoon waaraan Opdrachtnemer alleen 

een aanbieding heeft uitgebracht of waarmee 

Opdrachtnemer vervolgens een Overeenkomst tot 

aanneming van werk is aangegaan;  

Opdrachtnemer:   Joulz Infradiensten B.V. statutair 

gevestigd te Rotterdam;  

Overeenkomst:  Overeenkomst tot aanneming van 

werk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;  

Werk:   Het werk van technische aard dat door of 

vanwege Opdrachtnemer in de functie van 

aannemer / installateur dient te worden uitgevoerd 

op grond van de overeenkomst tot aanneming van 

werk;  

Het bestek:  De beschrijving van het werk door 

Opdrachtgever, inclusief de daarbij behorende 

tekeningen en voorwaarden alsmede de nota's 

van inlichtingen en het proces-verbaal van 

aanwijzing;  

Levertijd:  Het tijdvak waarin of het tijdstip waarop 

Opdrachtnemer het werk of onderdelen daarvan 

op grond van de overeenkomst tot aanneming van 

werk bedrijfsgereed moet opleveren;  

Garantietermijn:  De in de overeenkomst tot 

aanneming van werk bepaalde termijn waarin 

Opdrachtnemer haar garantieverplichting zal 

nakomen;  

Garantie:  Het zonder kosten voor Opdrachtgever 

herstellen van gebreken in de werking van een 

installatie;  

Voorwaarden:  De algemene voorwaarden van 

Opdrachtnemer die van toepassing zijn zowel op 

de aanbieding als op een overeenkomst tot 

aanneming van werk en daarvan onderdeel 

uitmaken;  

UAVTI 1992: De Uniforme Administratieve 

Voorwaarden voor de uitvoering van Technische 

Installatiewerken 1992 waaruit Opdrachtnemers 

onderdelen van toepassing verklaart;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2    

Aanbieding  

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen die Opdrachtnemer doet tot 

aanneming van werk.  

2. Tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk een 

bindende aanbieding heeft gedaan, zijn alle 

aanbiedingen steeds vrijblijvend. Opdrachtnemer 

is eerst  gebonden nadat zij een opdracht 

schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard op 

basis van een Overeenkomst als bedoeld in 

artikel 3. Mondelinge toezeggingen verbinden 

Opdrachtnemer slechts nadat Opdrachtnemer 

dergelijke toezeggingen schriftelijk heeft 

bevestigd.          

3.  Een aanbieding is slechts bindend, indien 

Opdrachtnemer dit schriftelijk doet met vermelding 

van een termijn  

gedurende welke het aanbod voor aanvaarding 

openstaat. Een zodanige aanvaarding kan slechts 

schriftelijk geschieden.  

4.  Alle stukken die de aanbieding tot een blijvend 

geheel vormen blijven eigendom van 

Opdrachtnemer. Bij Opdrachtnemer berusten alle 

rechten op knowhow en eventuele intellectuele en 

industriële eigendomsrechten terzake van 

gegevens, modellen, tekeningen etcetera welke in 

de stukken van de aanbieding zijn opgenomen.  

Op de aanbieding rust geheimhouding en 

gegevens daaruit mogen niet worden 

overgenomen, worden overgedragen of ter kennis 

van derden worden gebracht.   

5.  Indien Opdrachtnemer niet steeds de strikte 

naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt 

dit niet met zich  

mee dat deze voorwaarden niet van toepassing 

zouden zijn of dat Opdrachtnemer het recht 

verliest om naleving  

van deze voorwaarden te verlangen.  
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Artikel 3       

Overeenkomst van aanneming van werk  

 

1.  Uitvoering van een opdracht tot werk geschiedt 

uit hoofde van een schriftelijke overeenkomst 

tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Op 

deze Overeenkomst zijn deze voorwaarden van 

toepassing en de door Opdrachtgever van 

toepassing verklaarde onderdelen van de UAVTI 

1992. Opdrachtgever is gerechtigd zich bij de 

uitvoering van het werk te doen 

vertegenwoordigen. Het handelen van de 

vertegenwoordiger of gemachtigde wordt in dat 

geval toegerekend aan de Opdrachtgever.  

2.  Opdrachtgever wordt geacht van onderhavige 

voorwaarden en de van toepassing verklaarde 

onderdelen van de UAVTI 1992 kennis te hebben 

genomen vóór of bij het aangaan van de 

Overeenkomst tot aanneming van werk en met de 

inhoud ervan akkoord te zijn.  

3.  Ingeval strijdigheid tussen deze voorwaarden 

en de van toepassing zijnde onderdelen van de 

UAVTI 1992 prevaleren deze voorwaarden.  

4.  De Opdrachtgever wordt geacht ermee akkoord 

te zijn, dat door hem eventueel gehanteerde 

voorwaarden niet van toepassing zijn op de 

overeenkomst tot aanneming van werk.  

5.  Een afwijking van deze voorwaarden prevaleert 

alleen boven deze voorwaarden, indien de 

desbetreffende afwijking schriftelijk is 

overeengekomen. Ingeval op de Overeenkomst 

tot aanneming van werk toepassing van de  

voorwaarden van opdrachtgever is 

overeengekomen, zullen de onderhavige 

voorwaarden aanvullend van kracht zijn.  

 

Artikel 4    

Uitvoering van het werk 

  

1. Opdrachtnemer voert het werk uit 

overeenkomstig de in de Overeenkomst 

genoemde en eventueel in de Overeenkomst of in 

de daartoe behorende bijlagen opgenomen 

beschrijving van het werk en voorts, met  

inachtneming van de bepalingen van de 

overeenkomst alsmede van deze voorwaarden, 

die daarvan deel uitmaken.   

2.  Tot de uitvoering van het werk kan ook behoren 

door Opdrachtnemer te verrichten leveringen van 

materialen, onderdelen, delen van installaties en 

 

 

  

diensten, indien en voor zover deze leveranties en 

diensten in de Overeenkomst zijn opgenomen en 

omschreven.  

3.  Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig 

alle medewerking, gegevens en inlichtingen 

verschaffen, welke Opdrachtnemer noodzakelijk 

of nuttig acht of welke krachtens voorschriften 

vereist is om het opgedragen werk te kunnen 

verrichten.  

4.  Opdrachtnemer voert het werk uit volgens de 

bij haar geldende werktijden en 

werkomstandigheden, tenzij anders is 

overeengekomen. Opdrachtgever ziet erop toe, 

dat het personeel van Opdrachtnemer toegang 

heeft tot het terrein en ruimten waar het werk dient 

te worden verricht, ook ingeval dit werk wordt 

verricht buiten de voor Opdrachtgever geldende 

maar met Opdrachtnemer overeengekomen 

werktijden.   

5.  Opdrachtnemer is bevoegd om onder zijn 

leiding en verantwoording het werk door anderen 

te doen uitvoeren.  

6.  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle 

voorzieningen aanwezig zijn of worden getroffen 

die voor Opdrachtnemer nodig zijn om het werk 

tijdig en zonder verzwarende omstandigheden te 

kunnen uitvoeren.   

7.  Opdrachtgever draagt zorg voor de voor het 

werk benodigde vergunningen (inclusief 

tekenwerk) en voor faciliteiten zoals de aansluiting 

op respectievelijk levering van water, gas en 

elektriciteit op de plaatsen waar het werk moet 

worden verricht.  

8.  Niet tot de werkzaamheden van 

Opdrachtnemer behoren voorts:  

a.  het verrichten van bestrating-, beton-, breek-, 

funderings-, grond-hak-, hei-, metsel-, schilder-, 

sloop-, stofferings-, stucadoors- en timmerwerk 

alsmede het leveren en tot stand brengen van 

doorvoeringen door dekken, schotten, 

constructies e.d. voor installaties aan of op 

constructiewerken en bovendien niet het boor-,  

brand-, en klink- en laswerk en andere bijkomende 

werk;  

b.  het leveren en tot stand brengen van 

waterdichte doorvoeringen door daken, muren, 

vloeren alsmede van mantelbuizen onder en in 

vloeren, wanden, balken en kolommen;  

c.  het leveren en aanbrengen van betoninvoegers 

respectievelijk invoegrail;  

d.  het ter beschikking stellen, opstellen en 

verwijderen van hoogwerkers, steigers, stellingen 

en ladders e.d.;  
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e.  het verplaatsen/transporteren, horizontaal en 

verticaal, van onderdelen e.d.   

9. Opdrachtgever draagt zorg voor goede, 

afsluitbare opslagmogelijkheden voor materialen, 

onderdelen en gereedschappen benodigd voor 

het werk alsmede voor opslag en verwijdering van 

afval. Voorts zal opdrachtgever zorgdragen voor 

een naar de eisen van deze tijd ingericht, 

verwarmd, verlicht en afsluitbaar onderkomen 

voor het personeel van Opdrachtnemer alsmede 

voor sanitaire voorzieningen.   

10.  Het feit dat een bepaalde door Opdrachtgever 

te verrichten werkzaamheid of aan te brengen 

voorziening in dit artikel niet is genoemd, kan geen 

reden voor Opdrachtgever zijn om van 

Opdrachtnemer te verlangen deze werkzaamheid 

zelf te verrichten respectievelijk voor deze 

voorziening zelf zorg te dragen. Indien 

Opdrachtnemer bereid is deze werkzaamheden 

toch uit te voeren, zal dit voor rekening en risico 

van Opdrachtgever geschieden.   

11.  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat door 

anderen uit te voeren werkzaamheden die niet tot 

het werk van Opdrachtnemer behoren, zodanig en 

tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het 

werk door Opdrachtnemer noch wordt verzwaard 

noch vertraging ondervindt.  

 

Artikel 5     

Wijzigingen in de uitvoering van het werk  

 

1.  Indien Opdrachtgever een wijziging in de 

omvang, de duur dan wel van de kwaliteitseisen 

van het werk wenst,  

treedt hij in overleg met Opdrachtnemer. 

Wijzigingen van het werk worden schriftelijk door 

partijen vastgelegd en  

gelden als wijzigingen van de oorspronkelijk 

aangegane overeenkomst tot aanneming van 

werk. Hoewel  

Opdrachtnemer een verzoek van Opdrachtgever 

om met een wijziging van het werk in te stemmen 

steeds  

welwillend zal overwegen, is zij tot een dergelijke 

instemming geenszins verplicht.   

2.  Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen 

door Opdrachtnemer op verzoek van de 

Opdrachtgever of ingevolge  

nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften boven de 

in de Overeenkomst uitdrukkelijk vastgestelde 

hoeveelheden en/of soorten te verwerken 

materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan 

wel boven de in de Overeenkomst omschreven 

werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl 

minderwerk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld.  

3.  Onder extra werk verstaan partijen het werk dat 

Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever of 

in verband met gewijzigde omstandigheden voor 

Opdrachtgever uitvoert buiten de normale 

werktijden en/of onder belastende 

werkomstandigheden. 

4.  Opdrachtnemer zal meer- en/of extra werk 

afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening brengen 

tegen de daarvoor geldende tarieven en opslagen. 

Minderwerk kan tot een vermindering van de 

overeengekomen aannemingssom leiden, doch 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor op de 

Opdrachtgever de door Opdrachtnemer  

gemaakte kosten als gevolg van de uitvoering van 

minderwerk, de niet op andere wijze economisch 

te benutten arbeidsuren alsmede de gederfde 

winst in rekening te brengen.  

 

Artikel 6   

Aannemingssom en prijzen 

  

1. De aannemingssom is het bij de totstandkoming 

van de Overeenkomst overeengekomen 

totaalbedrag dat Opdrachtnemer voor het werk 

aan Opdrachtgever al dan niet in termijnen in 

rekening zal brengen exclusief door  

Opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting en 

heffingen welke van overheidswege worden 

opgelegd.  

2. In de aannemingssom zijn tevens begrepen de 

bedragen voor de in de Overeenkomst genoemde 

stelposten ten behoeve van de aankoop van door 

de Opdrachtgever nader te bepalen materialen, 

installaties of delen daarvan.  

3. Opdrachtnemer heeft het recht de 

aannemingssom aan te passen ingeval:  

- wijziging van het werk nader is overeengekomen;  

- de loonfactor en/of de materiaalfactor of een 

andere prijsbepalende factor zich door 

voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden 

wijzigen tijdens de looptijd van de overeenkomst;                       

-   tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever 

in de uitvoering van de overeenkomst heeft 

  plaatsgevonden;                   

- over- of onderschrijding zich voordoet bij 

besteding van stelposten.  

4  Indien Opdrachtnemer vanwege wijziging van 

een prijsbepalende factor de aannemingssom 

wenst aan te passen, zal zij Opdrachtgever 

daarvan - onder opgave van de desbetreffende 

factor(en) - schriftelijk in kennis stellen.  



 

Joulz Infradiensten B.V. feb. 2017  Pagina 4 van 7 

 

5  De aanpassing van de loonkosten vindt plaats 

aan de hand van de door het Centraal Bureau voor 

de Statistiek periodiek gepubliceerd 

regelingslonen per uur voor bouw- en 

installatiebedrijven.  

6  De aanpassing van de materiaalprijzen 

geschiedt aan de hand van de indexcijfers van de 

producentenprijzen Afzet Binnenland welke door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek worden 

gepubliceerd.  

7  Indien betaling in termijnen is overeengekomen, 

is Opdrachtnemer gerechtigd prijswijzigingen 

zoals in de vorige leden bedoeld door te 

berekenen in de gefactureerde termijnen.  

8  Is de Overeenkomst van aanneming van werk 

op regie-basis aangegaan, dan betreft de 

aannemingssom een globale richtprijs voor de 

uitvoering van het werk. De prijzen die door 

Opdrachtnemer worden gehanteerd ter  

bepaling van de aannemingssom op basis van 

nacalculatie worden als volgt gespecificeerd:  

a. kostprijs bestaande uit:  

-   directe kosten arbeid;  

-   directe advies- en ontwerpkosten;  

-   directe kosten materialen;  

-   kosten hulpmiddelen;  

-   transportkosten;  

-    kostprijs onderaannemers;  

-   kostprijs leveranciers;  

b. opslagen:  

-   voor bouwplaatskosten, algemene kosten, winst 

en risico, uitgedrukt in een bepaald percentage 

van de kostprijs.    

c. meer/minderwerk/extra werk:  

-   onder opgave van op- en toeslagen  

  

Artikel 7    

Levertijd  

 

1.  Het tijdvak waarbinnen of het tijdstip waarop 

Opdrachtnemer het overeengekomen werk zal 

moeten hebben  

verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de 

omstandigheden, waaronder de oplevering zal 

plaatsvinden, na de totstandkoming van de 

overeenkomst niet zullen wijzigen. De levertijd 

neemt een aanvang op de datum van de 

 

totstandkoming van de overeenkomst met een 

wachttijd van veertien dagen. De 

overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in 

acht worden genomen, doch zal nimmer gelden 

als fatale termijn. Bij overschrijding van deze  

levertijd zal Opdrachtnemer in overleg treden met 

de Opdrachtgever.  

2.  Opdrachtnemer is in ieder geval gerechtigd de 

levertijd aan te passen in geval de vertraging wordt 

veroorzaakt door:  

-   overmacht;  

-   meer-/minder en/of extra werk;  

- een tekortkoming aan de zijde van opdrachtgever 

in de uitvoering van de overeenkomst.  

3. Ingeval Opdrachtnemer de levertijd moet 

aanpassen anders dan door overmacht aan de 

zijde van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de 

daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende 

schade vergoeden.  

4.  Indien door in lid 3 genoemde oorzaken 

vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst 

wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen 

tijdstip van oplevering dienovereenkomstig 

verschoven, onverminderd het in artikel 15 lid 2 

bepaalde voor het geval dat Opdrachtnemer door 

overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend 

niet kan nakomen.  

5.  Indien is overeengekomen dat het werk in fasen 

zal plaatsvinden, is Opdrachtnemer gerechtigd de 

aanvang van de werkzaamheden die tot een 

nieuwe fase behoren uit te stellen totdat 

opdrachtgever de oplevering van de daaraan 

voorafgaande fase heeft goedgekeurd.  

6.  Is bij een Overeenkomst van aanneming op 

regiebasis de levertijd niet of slechts bij 

benadering bepaald, dan  

heeft Opdrachtnemer de verplichting het werk na 

aanvang regelmatig voort te zetten, onverminderd 

de  

bepalingen van deze voorwaarden die 

Opdrachtnemer de bevoegdheid geven het werk 

tijdelijk uit te stellen dan wel te schorsen dan wel 

te tussentijds te beëindigen.  

7.  Onder overmacht verstaan partijen elke van 

buitenaf komende oorzaak alsmede elke 

omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor 

risico van Opdrachtnemer behoort te komen. 

Vertragingen bij of tekortkomingen door  

toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden en 

werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.  

  

Artikel 8         

Oplevering  

 

1. Opdrachtnemer deelt aan Opdrachtgever 

schriftelijk mede op welke datum zij het werk 

geheel dan wel van een bepaald afgewerkt 

gedeelte wenst op te leveren.  



 

Joulz Infradiensten B.V. feb. 2017  Pagina 5 van 7 

 

2. Mits hij de wens daartoe tijdig aan 

Opdrachtnemer kenbaar maakt, heeft 

Opdrachtgever het recht op de datum van 

oplevering het werk te controleren en te testen op 

deugdelijkheid om zodoende vast te kunnen 

stellen dat het werk beantwoordt aan de 

Overeenkomst tot aanneming van werk.  

3.   Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, 

indien Opdrachtgever de documenten voor de 

oplevering voor akkoord ondertekent. Indien 

Opdrachtgever op de datum van oplevering de 

desbetreffende documenten niet voor akkoord 

wenst te ondertekenen, zonder daarbij op 

deugdelijke wijze aan te geven dat het werk of een 

onderdeel daarvan niet beantwoordt aan de 

overeenkomst tot aanneming van werk, wordt 

Opdrachtnemer geacht het werk op die datum te 

hebben opgeleverd. Eveneens wordt 

Opdrachtnemer geacht het werk te hebben 

opgeleverd, indien Opdrachtgever op de datum 

van oplevering niet aanwezig is.  

 

Artikel 9    

Aansprakelijkheid  

  

1.  Opdrachtnemer is niet verder aansprakelijk 

jegens de Opdrachtgever dan tot nakoming van 

zijn garantie als  

omschreven in artikel 13, tenzij Opdrachtgever 

aantoont dat de schade aan het werk het gevolg is 

van opzet en/of grove schuld van Opdrachtnemer.   

3. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk 

voor schade die ontstaat ten gevolge van een 

gebrek, defect of storing met betrekking tot het 

werk, handelen of nalaten in verband met het werk 

of anderszins niet goed functioneren van het werk, 

behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg 

van opzet en grove schuld, in welk geval van de 

werkelijk geleden schade een bedrag van 

maximaal 15 % van de aannemingssom door 

Opdrachtnemer vergoed wordt. Opdrachtnemer is 

evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van 

bedrijfsschade waaronder begrepen winst- of 

inkomensderving en tot vergoeding van 

immateriële schade.  

3.  Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren 

voor alle schade, die derden lijden of pretenderen 

te lijden als gevolg van schending van immateriële 

eigendomsrechten, door gebruik van gegevens, 

tekeningen, materialen of onderdelen dan wel 

door toepassing van een werkwijze of constructie 

e.d. die hij ter uitvoering van de Overeenkomst 

aan Opdrachtnemer heeft verstrekt of heeft 

voorgeschreven.  

4.  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande 

leden van dit artikel is Opdrachtnemer slechts 

aansprakelijk voor directe schade die zij bij de 

uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar 

heeft toegebracht aan de ter plekke van het werk 

aanwezige personen in dienst van de 

Opdrachtgever, die direct bij de uitvoering van de  

Overeenkomst tot het realiseren van een 

aansluiting zijn betrokken, alsmede voor schade 

toerekenbaar toegebracht aan zaken van 

Opdrachtgever. In deze gevallen vergoedt 

Opdrachtnemer de schade tot een maximum 

bedrag van 500.000 euro per jaar.  

 

Artikel 10    

Risico- en eigendomsvoorbehoud  

 

1.  Opdrachtgever draagt het risico van schade 

aan door of vanwege Opdrachtnemer ter plaatse 

van het werk aangeleverde materialen en 

onderdelen, gereedschap van Opdrachtnemer 

voor uitvoering van het werk daaronder begrepen.  

2.  Opdrachtgever verbindt zich het in het vorige 

lid omschreven risico aan te melden bij zijn 

verzekeraar.  

3.  Opdrachtnemer draagt het risico van schade 

aan materialen die nog niet zijn aangeleverd ter 

plaatse van het werk, tenzij Opdrachtgever nalatig 

is geweest de materialen ter plaatse van het werk 

te ontvangen.  

4.  De in verband met de uitvoering van het werk 

ter plaatse aangeleverde materialen, onderdelen 

en gereedschap  

blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de 

Opdrachtgever alle uit hoofde van de 

overeenkomst verschuldigde bedragen aan 

Opdrachtnemer heeft voldaan.  

 

Artikel 11    

Zekerheidsstelling 

  

Opdrachtnemer heeft het recht om van 

Opdrachtgever op elk moment tijdens de looptijd 

van de Overeenkomst zekerheidsstelling te 

verlangen voor de nakoming van de financiële 

verplichtingen voortvloeiende uit de  

Overeenkomst tot aanneming van werk. 
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Artikel 12   

Betaling  

 

1. Tenzij bij Overeenkomst anders 

overeengekomen, zal betaling van de voor het 

werk overeengekomen aanneemsom of globale 

richtprijs door opdrachtgever in termijnen 

plaatsvinden overeenkomstig het volgende  

betalingsschema:  

- 30% van de aannemingssom na totstandkoming 

van de Overeenkomst;  

- 30% van de aannemingssom bij het bereiken van 

30% van de in de overeenkomst opgenomen 

tijdsduur;  

- 30% van de aannemingssom bij het bereiken van 

60% van de in de overeenkomst opgenomen 

tijdsduur;  

- 10% van de aannemingssom bij oplevering van 

het werk.  

2.  De tweede termijn is eveneens verschuldigd 

indien door welke omstandigheid dan ook tijdelijk 

niet met de uitvoering van de werkzaamheden kan 

worden begonnen. De laatste termijn wordt 

gevolgd door dan wel wordt opgenomen in een 

eindafrekening van Opdrachtnemer, waarbij het 

eventuele meer-/minder- en/of extra werk in  

rekening wordt gebracht en waarbij nog eventuele 

verrekeningen zullen plaatsvinden, onder meer 

vanwege onder- of overschrijding van de 

aannemingssom of de globale richtprijs als 

bedoeld in artikel 6 lid 8.  

3.  Ingeval Opdrachtnemer de Opdrachtgever een 

korting heeft toegestaan, dan geldt die korting als 

een eenmalig bedrag dat in mindering strekt op het 

totaalbedrag van de aannemingssom. 

Opdrachtgever zal hiervoor van Opdrachtnemer 

een creditnota ontvangen tezamen met de 

eindafrekening van het werk.  

4.  Bij betaling in termijnen door opdrachtgever, 

zendt Opdrachtnemer telkens bij of na het 

verschijnen van een betalingstermijn de 

desbetreffende termijnfactuur aan de 

Opdrachtgever toe.  

5.  Indien Opdrachtgever een bedrag niet binnen 

de op de factuur aangeven betaaltermijn heeft 

bijgeschreven op het door Opdrachtnemer 

aangeven rekeningnummer, is hij contractuele 

rente verschuldigd, welke gelijk is aan de op dat 

moment geldende wettelijke rente vermeerderd 

met 2%, onverminderd de aanspraken van  

Opdrachtnemer op de volledige vergoeding van 

buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten 

bij inschakeling van een deurwaarder en/of 

advocaat voor de incasso van haar vordering op 

Opdrachtgever.  

6.  Indien de Opdrachtgever een termijn niet tijdig 

betaalt, is Opdrachtnemer gerechtigd het werk stil 

te leggen tot het moment waarop de verschuldigde 

termijn is voldaan, mits zij Opdrachtgever 

schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 

een bepaalde termijn te betalen en die betaling is 

uitgebleven.  

7.  Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 

wegens ontvangen factuur of afrekening te 

verrichten betalingen dienen zonder enige aftrek 

of verrekening plaats te vinden.  

 

Artikel 13   

Garantie 

  

1.  Opdrachtnemer garandeert voor een bij de 

Overeenkomst tot aanneming van werk bepaalde 

termijn de goede werking van de tot het werk 

behorende en geleverde installatie(s). Onder de 

goede werking van een installatie wordt verstaan 

de werking van de installatie overeenkomstig de 

daarvoor vastgestelde eisen en geldende  

specificaties in de Overeenkomst. Indien in de 

Overeenkomst tot aanneming niet expliciet een 

garantietermijn is genoemd, geldt een termijn van 

zes maanden.  

2.  De garantie gaat in op de dag waarop het werk 

of onderdeel daarvan is opgeleverd.  

3. Indien opdrachtgever een beroep doet op 

garantie, zal Opdrachtnemer er zorg voor dragen 

dat de tot het werk behorende installatie of 

gedeelte daarvan zo spoedig mogelijk zal 

functioneren overeenkomstig de daarvoor  

vastgestelde eisen en geldende specificaties in de 

overeenkomst. Onderdelen die Opdrachtnemer in 

dat verband vervangt worden haar eigendom.  

  

4.  Opdrachtgever is gehouden binnen tien dagen 

na constatering van een ondeugdelijk functioneren 

als omschreven in lid 1 een beroep te doen op de 

garantie. De garantieverplichting van 

Opdrachtnemer vervalt, indien Opdrachtgever de 

installatie of onderdeel daarvan eerst zelf of door 

anderen dan Opdrachtnemer heeft laten nazien en 

repareren.  

5.  Niet onder de garantie valt het herstel van een 

gebrek in een installatie of onderdeel daarvan 

wanneer de desbetreffende installatie of het daarin 

verwerkte materiaal is voorgeschreven of geleverd 

door Opdrachtgever of berust op een door 



 

Joulz Infradiensten B.V. feb. 2017  Pagina 7 van 7 

 

Opdrachtgever voorgeschreven ontwerp en/of 

constructie. Evenmin valt onder de garantie  

het herstel van een gebrek als gevolg van het 

onoordeelkundig of onjuist gebruik en onderhoud 

van de installatie door of vanwege Opdrachtgever.  

6  Indien herstel van het gebrek niet gedekt wordt 

door garantie is Opdrachtnemer gerechtigd tegen 

de geldende tarieven de kosten daarvan alsmede 

de kosten van voorrij- en onderzoekkosten in 

rekening te brengen.  

 

Artikel 14   

Opschorting en tussentijdse beëindiging 

  

1.  In geval van verhindering tot uitvoering van de 

overeenkomst ten gevolge van overmacht is zowel  

Opdrachtnemer als Opdrachtgever gerechtigd de 

Overeenkomst op te schorten zonder enige 

gehoudenheid tot schadevergoeding.  

2.  Indien de Overeenkomst ten gevolge van 

overmacht niet kan worden nagekomen, zullen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg 

treden over wijziging in de uitvoering van het werk. 

Indien partijen na onderling overleg vaststellen dat 

de uitvoering van het werk in gewijzigde vorm niet 

mogelijk is, zal de Overeenkomst tussentijds  

beëindigd worden.  

3.  Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst 

tot aanneming van werk met onmiddellijke ingang 

te beëindigen ingeval Opdrachtgever in 

faillissement of surseance van betaling geraakt 

dan wel zich een andere omstandigheid voordoet 

aan de zijde van opdrachtgever waaruit dreigende 

betalingsonmacht blijkt.  

4. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de 

Overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien 

Opdrachtgever na deswege in gebreke te zijn 

gesteld binnen een bij die ingebrekestelling 

gestelde termijn nalatig blijft om zijn  

verplichtingen uit deze Overeenkomst na te 

komen.  

5.  Partijen zijn gehouden tot het nemen van 

maatregelen ter beperking van eventueel door hen 

te lijden schade als gevolg van een tekortkoming 

van de wederpartij in de uitvoering van deze 

Overeenkomst. De in dat verband in redelijkheid 

gemaakte kosten mogen aan de wederpartij in 

rekening worden gebracht.  

6.  Opdrachtnemer is gerechtigd, onder aftrek van 

de eventueel door Opdrachtgever reeds betaalde 

termijnen en onder overlegging van een 

eindafrekening betaling te verlangen voor de tot 

het moment van tussentijdse beëindiging 

uitgevoerde werk alsmede voor de als gevolg van 

de tussentijdse beëindiging geleden schade, 

gederfde winst daaronder begrepen.  

 

Artikel 15   

Geschillen/toepasselijk recht  

 

1.  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar 

aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan 

wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het 

gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door 

de gewone rechter te Rotterdam.  

2.  Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, 

zodra een der partijen dit schriftelijk jegens de 

ander verklaart.  

3.  Op deze Overeenkomst is Nederlands recht 

van toepassing ook ingeval de Overeenkomst is 

aangegaan met een Opdrachtgever die in het 

buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling 

een buitenlandse rechter als bevoegd  

zou aanwijzen.  

 

Artikel 16  

Slotbepalingen 

  

1.  Deze voorwaarden treden in werking op 1 feb. 

2017.  

2.   Hiermede zijn alle eerder uitgegeven versies 

vervallen.  

3.  Deze Leveringsvoorwaarden kunnen worden 

aangehaald als " Leveringsvoorwaarden voor 

aanneming van werk Joulz Infradiensten B.V. 

feb. 2017".  

 


