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Algemene Voorwaarden Wrap ’n Roll Reclame 
 

1 Algemeen 
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: 

Opdrachtnemer: de ondernemer Wrap ’n Roll Reclame  
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de opdrachtnemer. 
Werkzaamheden: het vervaardigen, afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van signs, waaronder mede verstaan 
wordt reclameproducten, decoraties, bewegwijzeringen, constructies en (of) delen daarvan, doch in ieder geval de 
werkzaamheden voortvloeiend uit een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords. 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer 
sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 

1.3  Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 
 
2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 
2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. 
2.2 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt  mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn 

aanbieding hierop baseren. 
2.3 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk dan wel per e-mail 

bevestigt. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand 
waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn 
verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. 

2.4 Bij akkoord van een offerte geldt een aanbetaling van 50% van de totaalprijs van de offerte, te voldoen binnen de op de factuur 
vermelde betalingstermijn. 

2.5 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo 
nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer. 

2.6 Opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien en voorzover de inhoud van de 
door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. 

2.7 Alle overeenkomsten kwalificeren als een inspanningsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk een resultaatsverplichting overeen 
komen. 

 
3 Prijs 
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene 

kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het 
verzenden van de offerte. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden 
gesteld. 

 
4 Vertrouwelijkheid 
4.1 Behoudens wettelijk voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van 

Opdrachtgever jegens derden. Hij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de 
belangen van Opdrachtgever. Evenzo zal Opdrachtgever, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen 
mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Opdrachtnemer. 

 
5 Intellectuele eigendom 
5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen 

en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.  
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk 

worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door 
Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer 
verstrekt zijn. 

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 
 
6 Betalingsvoorwaarden 
6.1 De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum. 
6.2 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij 

Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.  
6.3    De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: 

a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. Opdrachtgever failliet of in surseance is; 
c. Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; 

d. de onderneming van Opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd; 
e. Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 

6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat 
Opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling 
niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een 
aanmaning/ingebrekestelling vereist is. 

6.5 Rente bij zakelijke transacties:  
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van 
de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).  

6.6  Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties: 
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Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder 
ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter 
hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met eventuele rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,--.. 
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte 
kosten door Opdrachtgever verschuldigd. 

6.7 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze 
procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever. 
 

7 Wijze van uitvoering opdracht 
7.1 Opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. 
7.2 Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient 

Opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle 
overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid die mocht 
ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat  
Opdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan.  

7.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en ander in de ruimste zin des woords. Dit 
laat onverlet, dat Opdrachtgever er jegens Opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten 
het aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. Opdrachtnemer mag erop 
vertrouwen dat Opdrachtgever zich nauwgezet van zijn onderzoeksplicht ter zake heeft gekweten, alsmede van de daarmee 
verbonden mededelingsplichten van Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft ter zake geen onderzoeksplicht en dergelijk 
onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke overeenkomst 
(waaronder begrepen tot stand gekomen per e-mail) anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld 
ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht 
wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is 
uitgevoerd. 

 7.4 Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem verankerd zijn of worden, 
staat Opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig 
zijn. Opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeks- en mededelingsplicht, en Opdrachtnemer niet. Tenzij uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen geldt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte 
van de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. Opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, 
verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden 
kunnen bemoeilijken. Indien Opdrachtnemer zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van Opdrachtgever 
dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij Opdrachtgever in rekening zullen worden 
gebracht. Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever de opdracht uitvoert met behulp en (of) met verwerking van 
door Opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van Opdrachtgever. Met name, 
maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door 
Opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde en (of) bewerkte zaken.  

7.5 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking en (of) 
bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen. 

7.6  Opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd Opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm gegeven 
wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.  

7.7  Opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan 
of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering 
van de opdracht bevordert. 

7.8  Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van Opdrachtgever die niet 
vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop 
betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden 
in opdracht van Opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

 
8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
8.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze 

daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot 
een redelijke oplossing trachten te komen. 

8.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke 
buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk 
verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

8.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval 
omstandigheden als in het vorige lid bedoeld. 

8.4 Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt of de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst 
worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de 
ten gevolge van de ontbinding geleden schade. 

 
9 Wijziging van de opdracht 
9.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start 

van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie 
naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht. 

9.2 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke 
reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 
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9.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding 
daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van 
Opdrachtgever en (of) van de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte 
gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 

9.4 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.  
9.5 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en 

daarmee één geheel vormen. 
 
10. Aflevering en leveringstermijn 
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar Opdrachtnemer zijn bedrijf 

uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door Opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres, danwel (voor risico 
van Opdrachtgever) door uploaden op een externe server, danwel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon 
van) Opdrachtnemer.  

10.2 Een door Opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt 
aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in 
verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 

10.3 De gebondenheid van Opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra Opdrachtgever de 
opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud Opdrachtnemer in 
redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van 
productiecapaciteit.  

10.4 Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs 
nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door Opdrachtnemer mogelijk te maken.  

10.5 Bij niet-naleving door Opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor Opdrachtnemer de verplichting om binnen de 
aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten.  

 
11 Ontbinding/opschorting 
11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst 

voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging 
of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de 
(verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk 
voldoening van het haar toekomende te vorderen. 

11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding 
van de door de ontbinding geleden schade. 

11.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van 
schade aan Opdrachtgever. 

11.4 Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de 
overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt 
begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtnemer 
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, 
ingeroepen diensten en opslagkosten. 

11.5 Opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan de opdrachtnemer, tenzij de 
opdrachtnemer hiermede schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) is akkoord gegaan. 

 
12 Aansprakelijkheid  
12.1  Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is 

van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van 
het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader 
van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: 

12. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke 
oorzaak ook ontstaan.  

12. 2b Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade aan en door motorrijtuigen en andere zaken van de opdrachtgever is 
uitgesloten, Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op 
basis van de regeling in dit artikel. 

12. 2c Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en(of) gegevens tijdens vervoer of verzending is steeds voor 
Opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden, 
behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt 
mede begrepen transmissie van data door middel van het (mobiele) telefoonnet, en elke daarmee vergelijkbare verzending met 
behulp van enig technisch middel. 

12.2.d Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door Opdrachtgever 

geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is steeds voor Opdrachtgever. 

12. 2e Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. 
12. 2f De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in 

verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade. 
12. 2g De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten 

hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft 
ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde 
aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden voorafgaand aan de 
schade. 

 
13 Controle en afwijkingen 



 

 4/4 
 

13.1 a Opdrachtgever is gehouden de door Opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde ontwerpen, tests, 
(proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn 
oordeel aan Opdrachtnemer te doen toekomen. 

13.1 b Goedkeuring zijdens Opdrachtgever geldt als erkenning dat Opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande daarmee 
verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd. 

13.1 c Indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het 
tweede lid. 

13.2 a Opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en (of) zaken en (of) gegevens grondig na te gaan of de 
prestatie van Opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is. 

13.2 b De prestatie van Opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien 
Opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of 
verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken. 

13.2.c Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken. 
13.2 d Afwijkingen van geringe betekenis – daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave – van de in de 

opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model brengen geen verandering in de op 
partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de 
overeenkomst of schadevergoeding. 

13.2.e Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de 
(gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

 
14 Garantie 
14.1 Van iedere garantie op door Opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage 

(daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en 
afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door 
Opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade 
ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van 
de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan 
de aan Opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie. 

14.2 De garantie voor door Opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door 
deze anderen aan Opdrachtnemer verleende garantie. 

14.3 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen. 

 
15 Reclame 
15.1 Opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken 

of het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk 
aan Opdrachtnemer mede te delen.  

15.2 Indien Opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient hij binnen zeven dagen na de 
ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan  Opdrachtnemer mede te delen, en 
daarbij naar genoegen van Opdrachtnemer gemotiveerd aan te geven waardoor hij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of 
had hoeven ontdekken.  

15.3 In de gevallen genoemd in artikel 12 komt aan Opdrachtgever nimmer enig recht van reclame toe.  
15.4 Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.  
15.5 Reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband 

houdende met de inning van enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de 
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van  
€ 75,= exclusief omzetbelasting 

15.6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn 
declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van 
de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan Opdrachtnemer 
zijn geretourneerd. 

 
16 Geschillen en Klachten 
16.1  Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht. 
16.2  Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
16.3 Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen 

trachten dit geschil in der minne te schikken. 
16.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijke aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen 

naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. 
16.5 Indien het geschil niet op minnelijke wijze wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. 
 
 
 

Opgesteld te Breda op 5 juli 2019 


