
 

   

A L G E M E N E     V O O R W A A R D E N 
 
Algemene voorwaarden voor dienstverlening van 
de eenmanszaak naar burgerlijk recht P.C. Meijers 
| Bouwhistorie | Restauratie | BNB, gevestigd en 
kantoorhoudende op Geldersesteeg 2R | 1621LB 
HOORN.  
 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen  
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die 

aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het 
verrichten van werkzaamheden.  

b. Opdrachtnemer: de eenmanszaak naar burgerlijk 
recht P.C. Meijers | Bouwhistorie | Restauratie | 
BNB, gevestigd en kantoorhoudende te 
Geldersesteeg 2R | 1621 LB  HOORN. 

c. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe 
opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit 
anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te 
worden verricht, al het voorgaande in de ruimste zin 
van het woord en in ieder geval omvattend de 
werkzaamheden als vermeld in de opdracht-
bevestiging.  

 
Artikel 2. Toepasselijkheid  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle overeenkomsten die door opdrachtnemer onder 
andere binnen het kader van de uitvoering van de 
werkzaamheden als in artikel 1 genoemd worden 
aangegaan, behoudens wijzigingen in deze 
voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en 
schriftelijk dienen te zijn bevestigd.  
 
Artikel 3. Aanvang en uitvoeringstermijn  
a. De overeenkomst komt tot stand en treedt in 

werking op het moment, dat de door opdrachtgever 
ondertekende opdrachtbevestiging door opdracht-
nemer retour is ontvangen.  

b. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de 
overeenkomst met andere middelen te bewijzen.  

c. Is in de overeenkomst een uitvoeringstermijn over-
een gekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

 
Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtnemer 
a. Opdrachtnemer voert de aanvaarde opdracht naar 

beste weten en kunnen uit en met inachtneming 
van de belangen van de opdrachtgever. 
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de 
verleende opdracht wordt uitgevoerd, tenzij 
hierover van tevoren specifieke afspraken zijn 
gemaakt. 

b. Opdrachtnemer zal geen financiële of andere 
voordelen van derden aanvaarden of bedingen, 
hetzij direct hetzij indirect, die geacht kunnen 
worden in verband te staan met de werkzaam-
heden bij of voor opdrachtgever.  

c. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde 
werkzaamheden door derden te laten verrichten 
evenwel onder verantwoordelijkheid van 
opdrachtnemer.  

 
Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever  
a. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en 

bescheiden die opdrachtnemer redelijkerwijs nodig 
heeft voor het correct uitvoeren van de verleende 
opdracht tijdig ter beschikking van opdrachtnemer 
te stellen.  

b. Opdrachtgever staat er voor in dat alle verstrekte 
gegevens juist zijn. Opdrachtgever vrijwaart 
opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van 
derden voor het geval achteraf blijkt dat onjuiste 
gegevens zijn versterkt.  

c. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed 
uitoefenen op de inhoudelijke resultaten van het 
onderzoek en de monumentenwaardering. 

d. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen is 
de overeenkomst erop gebaseerd dat het te 
onderzoeken object niet zodanig bouwvallig is dat 
extra veiligheidseisen worden gesteld, waarvoor 
opdrachtgever indien nodig zal zorgdragen. 

e. Indien opdrachtgever gebruik maakt van eigen 
opdrachtformulieren is opdrachtgever verplicht 
eventuele afwijkingen t.o.v. de originele offerte en 
daarbij behorende algemene voorwaarden schrifte-
lijk te vermelden. Zonder schriftelijke bevestiging 
van opdrachtnemer blijven offerte en algemene 
voorwaarden onverminderd van kracht. 

 
Artikel 6. Exclusiviteit  
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt 
uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden 
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaam-
heden, concepten, definitieve rapportages en overige 
verslagleggingen geen rechten ontlenen.  
 

Artikel 7. Intellectueel eigendom  
a. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met 

betrekking tot onderzoeksresultaten en geestes-
producten die zijn of worden gebruikt in het kader 
van de uitvoering van de overeenkomst met 
opdrachtgever, voor zover op die producten in 
juridische zin rechten kunnen bestaan.  

b. Publicatie van onderzoeksresultaten is toegestaan, 
doch na schriftelijke toestemming opdrachtnemer 
en overeenkomen van een passende honorering. 

c. Opdrachtgever is bij publicatie van resultaten 
verplicht de naam en gegevens van opdrachtnemer 
te vermelden. 

 
Artikel 8. Overmacht  
a. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 
nakomen tengevolge van een niet toerekenbare 
oorzaak, worden die verplichtingen in overleg met 
opdrachtgever opgeschort tot het moment dat 
opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de 
overeengekomen wijze na te komen.  

b. Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als 
bedoeld in artikel 8.a zich voordoet, het recht de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met 
onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.  

 
Artikel 9.  Tarieven en betaling  
a. Betaling door opdrachtgever van de declaratie van 

opdrachtnemer dient te geschieden binnen 14 
dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen of op de declaratie van opdracht-
nemer is aangegeven, zulks in Euro, ten kantore 
van opdrachtnemer of door storting ten gunste van 
een door deze aan te wijzen bankrekening zonder 
dat opdrachtgever aanspraak kan maken op 
verrekening uit welke hoofde dan ook.  

b. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen 
factureert opdrachtnemer in termijnen overeen-
komstig de vorderingen van de werkzaamheden. 

c. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor 
genoemde termijn dan wel niet binnen de nader 
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van 
rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, 
zonder nadere sommatie of ingebrekestelling,  
het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de 
wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum 
van algehele voldoening, een en ander 
onverminderd verdere rechten van opdrachtnemer.  

d. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd te vorderen, de 
volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn 
veroorzaakt. Voor de buitengerechtelijke kosten 
geldt het vigerende incassotarief van de 
Nederlandse Orde van Advocaten.  

e. De gerechtelijke kosten zullen niet zijn beperkt tot 
de door de rechter toegewezen bedragen aan 
verschotten en salaris van procureur of 
gemachtigde volgens het liquidatietarief zoals 
onder andere bedoeld in artikel 57 lid 6 Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, maar zullen 
omvatten de volledige door opdrachtnemer 
gemaakte proceskosten, waaronder begrepen de 
werkelijke kosten aan salaris en verschotten aan 
zijn advocaat, procureur of gemachtigde.  

f. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever 
verschuldigd in ieder geval wanneer opdrachtnemer 
zich voor de invordering van zijn vordering van de 
hulp van een derde heeft verzekerd.  

   
Artikel 10.  Kosten 
a. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen 

vergoedt de opdrachtgever de daadwerkelijke 
kosten die de opdrachtnemer ten behoeve van de 
opdrachtgever maakt.  

b. Alle opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, 
exclusief omzetbelasting en verschotten. 

c. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in 
de offerte gehanteerde tarieven te herzien, indien 
de offerte niet binnen 3 maanden in geaccepteerd. 

d. De opdrachtnemer dient de voor de opdracht 
gemaakte kosten te kunnen specificeren.  

e. Het honorarium van opdrachtnemer is niet 
afhankelijk van de uitkomst van de resultaten van 
het onderzoek en monumentenwaardering. 

 
Artikel 11.  Klachten  
a. Een klacht met betrekking tot de verrichte diensten 

en/of de declaratie dient gemotiveerd binnen 15 
dagen na de verrichting van de betreffende dienst, 
of binnen 15 dagen na datum van de declaratie aan 
opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.  

b. Een klacht als bedoeld in artikel 11.a, schort de 
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.  

c. Opdrachtnemer verplicht zich om binnen 30 dagen 
na binnenkomst van een klacht een schriftelijk en 
gemotiveerd antwoord te geven. 

 
Artikel 12.  Aansprakelijkheid  
a. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor 

directe schade geleden door opdrachtgever, indien 
en voor zover die schade het rechtstreeks en 
uitsluitend gevolg is van een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of 
een onrechtmatige daad van opdrachtnemer.  

b. Voor alle indirecte schade, waaronder mede 
begrepen stagnatie in de geregelde gang van 
zaken in de onderneming van opdrachtgever, 
bedrijfsschade en/of gevolgschade (bedrijfsstoring 
en andere onkosten, derving van inkomsten en 
dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, op 
enigerlei wijze verband houdend met, dan wel 
veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de 
opdracht door opdrachtnemer, is opdrachtnemer 
nimmer aansprakelijk. Opdrachtgever dient zich 
desgewenst tegen deze schade te verzekeren.  

c. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt 
tot de dekking van de verzekering van opdracht-
nemer en uitsluitend tot het bedrag van de door die 
verzekering in dit verband gedane uitkering.  

d. In het geval de verzekeraar van opdrachtnemer om 
welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat dan 
wel de schade onverhoopt niet door de verzekering 
is gedekt, dan is aansprakelijkheid beperkt tot 
maximaal het bedrag van de declaratie van 
opdrachtnemer indien en voor zover de 
gedeclareerde werkzaamheden zijn te herleiden 
naar de toerekenbare tekortkoming en/of onrecht-
matig handelen van opdrachtnemer.  

e. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien 
en voor zover mogelijk, de schade van opdracht-
gever ongedaan te maken.  

f. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle 
aanspraken van derden die direct of indirect met de 
uitvoering van de overeenkomst samenhangen.  

 
Artikel 13.  Opzegging  
a. Indien en voor zover de opdrachtgever de 

overeenkomst voortijdig wil beëindigen, is opdracht-
gever verplicht schriftelijk en gemotiveerd aan te 
geven welke redenen aan de opzegging ten 
grondslag liggen, en al datgene te doen wat de 
omstandigheden in belang van wederpartij eisen. 

b. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeen-
komst beëindigt, is opdrachtnemer verplicht 
opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke 
redenen aan de opzegging ten grondslag liggen en 
al datgene te doen wat de omstandigheden in het 
belang van de wederpartij eisen.  

c. Indien de opdrachtgever de overeenkomst voor 
bepaalde tijd voortijdig door opzegging beëindigt, is 
de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen 
wordt, aan opdrachtnemer verschuldigd:  
1. het tot dan toe verschuldigd honorarium 

gevormd door het aan de opdracht tot dan toe 
besteed aantal uren;  

2. de door opdrachtnemer tot dan toe gemaakte 
kosten zoals genoemd in artikel 10 van deze 
voorwaarden.  

3. een extra vergoeding gelijk aan twintig procent 
(20%) van het resterende honorarium, dat 
opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd 
zou zijn indien opdrachtnemer de opdracht had 
kunnen voltooien.  

 
Artikel 14.  Privacy 
a. Naam- en adresgegevens opdrachtgever worden 

door opdrachtnemer bewaard in het projectarchief 
en een persoonlijke database dat alleen gebruikt 
wordt voor directe correspondentie tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer.  

b. Informatie met betrekking tot projectfacturen en 
betaalrekeningen blijft 7 jaar bewaard in een niet 
toegankelijk papieren archief en daarna vernietigd. 

 
Artikel 15.  Slotbepalingen  
a. Bij situaties waarin deze voorwaarden, of een over-

eenkomst waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn, niet voorzien bewerkstelligen 
partijen in onderling overleg, desgewenst 
bijgestaan door adviseurs, met inachtneming van 
elkaars gerechtvaardigde belangen, een oplossing. 

b. Geschillen welke desondanks optreden zullen ter 
beslissing worden voorgelegd aan (de President 
van) de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. 

c. Op alle door opdrachtnemer gesloten overeen-
komsten is uitsluitend Nederlands recht van toe-
passing.  

-/-            PC Meijers 


