
Algemene Leveringsvoorwaarden 
MG Veerhuis Timmerwerk & Bemiddeling  
   
ARTIKEL 1: Definities 
In het volgende worden verstaan onder: 
1. Enige zaak: de zaken/materialen/goederen en/of diensten in de ruimste zin des woord. 
2. De opdrachtnemer: MG Veerhuis. 
3. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie de levering van enige zaak of goed is overeengekomen dan wel 

ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. 
4. Offerte: de aanbieding van de opdrachtnemer, waarbij hij zich bereid verklaart in een bepaald geval of bij voorkomende 

gelegenheid enige zaak/dienst te leveren c.q. te verrichten. 
5. De order: de opdracht tot levering van enige zaak of goed c.q. het verrichten van enige dienst. 
6. De voorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden MG Veerhuis. 
  
ARTIKEL 2. Geldigheid 
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende 
verbintenissen, met uitsluiting van de geldigheid van de standaardvoorwaarden van de opdrachtgever. 
  
ARTIKEL 3. Offertes 
Offertes gelden slechts gedurende twee maanden na dagtekening, mits anders overeengekomen. 
  
ARTIKEL 4. Totstandkoming overeenkomst 
De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand, indien de opdrachtgever de offerte, de 
bijbehorende tekeningen en de algemene leveringsvoorwaarden voor akkoord heeft ondertekend. Een opdracht die van de 
offerte afwijkt, geldt als een nieuwe offerte en als een verwerping van de oorspronkelijke offerte, tenzij partijen anders 
overeenkomen. De afgesproken levertijd gaat in op het moment dat de ondertekende opdracht binnen is bij opdrachtnemer. 
  
ARTIKEL 5. Contractuele verplichtingen opdrachtnemer 
1. De opdrachtnemer verplicht zich de op zich genomen werkzaamheden zorgvuldig in overleg met de opdrachtgever te 

verrichten, zoals dit staat vermeld in de offerte/opdracht tegen de daarin genoemde prijzen en overige vermelde condities. 
2. Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd. 

Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, dan wordt het werk op of omstreeks deze 
datum opgeleverd. 

3. Een geringe overschrijding van voornoemde opleveringsdata mag nimmer een reden zijn tot ontbinding van deze 
overeenkomst. 

4. Zodra bekend bij opdrachtnemer dat de afgesproken leverdatum, door omstandigheden van overmacht (levering door 
derden) niet kan worden gerealiseerd, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan zo spoedig op de hoogte brengen. Doch 
dit kan geen reden zijn tot annulering van de opdracht, mits de datum van levering verder ligt dan 3 maanden na de 
oorspronkelijk afgesproken leverdatum.  

  
ARTIKEL 6. Tussentijdse kleine wijzigingen 
1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat kleine wijzigingen van het werkprogramma noodzakelijk of 

wenselijk zijn, dan kan de opdrachtnemer de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen, mits dit geschiedt zonder aanpassing 
van de prijs. 

2. Ingeval van wijzigingen, als vermeld in het vorige lid, zal de opdrachtnemer een gelijke kwaliteit in acht nemen als de 
oorspronkelijke afspraak. 

  
ARTIKEL 7. Tussentijdse grote(re) wijzigingen 
1. Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tot de conclusie komt dat het noodzakelijk is om in 

belangrijke mate af te wijken van het overeengekomen werkprogramma, hetgeen tevens gepaard dient te gaan met een 
prijsaanpassing, dan zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Na overleg en met 
toestemming van de opdrachtgever zullen de aanpassingen worden doorgevoerd. Dit zal d.m.v. meerwerk worden 
berekend op de factuur. 

2. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsaanpassing als vermeld in het vorige lid, dan heeft de opdrachtgever 
het recht de overeenkomst per direct te ontbinden. 

3. De opdrachtnemer heeft dan het recht vergoedingen te vorderen van de opdrachtgever voor de reeds verrichte 
werkzaamheden. 

  
Artikel 8. Tekeningen en berekeningen  
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door opdrachtnemer of in haar opdracht door een 
externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter 
hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel 
voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een 
daartoe gedaan verzoek, dat uiterlijk binnen 3 maanden na de dagtekening van de offerte dient te worden gedaan, franco te 
worden retour gezonden.  
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ARTIKEL 9. Klachtrecht 
1. Indien bij inspectie door de opdrachtgever of zijn gemachtigde, direct na de oplevering wordt geconstateerd dat de 

uitgevoerde werkzaamheden in belangrijke mate afwijken van de overeenkomst, dan dient de opdrachtgever of zijn 
gemachtigde de klacht binnen zeven dagen na oplevering aan de opdrachtnemer kenbaar te maken. 

2. Daarbij dient tevens vermeld te worden: het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd, de plaats waar het gebrek zit 
alsmede de aard en ernst van het gebrek. 

3. Indien de opdrachtnemer niet binnen de door de opdrachtgever gestelde termijn, waarbij de redelijkheid in acht is 
genomen, dan wel niet behoorlijk de klachten kan ondervangen, dan is de opdrachtgever gerechtigd een en ander te (laten) 
herstellen op kosten van de opdrachtnemer na zijn toestemming daartoe. De kosten van die herstelwerkzaamheden belopen 
te allen tijde maximaal de bij het contract afgesproken vergoeding/prijs voor de opdrachtnemer. 

  
ARTIKEL 10. Overmacht 
1. Indien na het sluiten van de overeenkomst buitengewone, niet voorziene c.q. voorziene omstandigheden ontstaan zoals 

oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of ander vernielingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoersapparaat, 
ziekte onder het personeel of werknemersschaarste in het algemeen, mislukking bij de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke 
vorm dan ook, het niet – niet goed of niet tijdig voldoen door onderleveranciers aan hun verplichtingen jegens de 
opdrachtnemer, sluiting der grenzen, wijziging van de invoerrechten en belastingen, het opleggen van heffing of andere 
maatregelen van overheidswege, die de leveringsplicht van de opdrachtnemer overmatig bezwaren, dan heeft de 
opdrachtgever de volgende keuze, nadat hem de overmacht schriftelijk door de opdrachtnemer is medegedeeld: 

 - nakoming van de overeenkomst, nadat de overmachtsituatie opgehouden heeft te bestaan. 
- de overeenkomst ontbonden te verklaren zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat de opdrachtgever 
schadevergoeding kan vorderen. 

2. De opdrachtgever dient binnen acht dagen na de overmachtkennisgeving de keuze aan de opdrachtnemer schriftelijk mede 
te delen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer de keuze mag maken, welke keuze hij weer zo spoedig mogelijk 
schriftelijk kenbaar moet maken aan de opdrachtgever. 

3. Na de ontbinding dient de opdrachtgever de gemaakte kosten te voldoen na ontvangst van de kostenspecificatie van de 
opdrachtnemer. 

  
ARTIKEL 11. Betaling 
1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zowel voor als tijdens de uitvoering van een overeenkomst, zekerheid 

tot betaling van de afgesproken vergoeding te verlangen. Is de opdrachtgever niet in staat of bereid die zekerheid te 
verschaffen binnen tien dagen na het verzoek daartoe, dan is de opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling de 
overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

2. De opdrachtgever heeft nimmer het recht enig bedrag achter te houden c.q. te compenseren. 
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum zonder verdere aanmaning of 

ingebrekestelling gehouden over het (nog) verschuldigde bedrag de wettelijke rente te betalen. 
4. Het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, zijn faillissement, surseance van betaling, 

overlijden of liquidatie heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid ten gevolge van alle bedragen, welke door de 
opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd zijn uit welke hoofde dan ook. 

5. Alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, welke de opdrachtnemer moet maken ter inning van het door de 
opdrachtgever verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever met een minimum van 20% van de hoofdsom 
verhoogd met de wettelijke rente. 

6. De opdrachtgever verklaart hierbij uitdrukkelijk akkoord te gaan met alle rechten aan de opdrachtnemer. 
  
ARTIKEL 12. Aansprakelijkheid opdrachtnemer 
1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk tegenover de opdrachtgever, noch tegenover derden voor schade veroorzaakt door 

(ingehuurd) personeel van de opdrachtnemer aan zaken van de opdrachtgever dan wel van derden, tenzij er sprake is van 
grover schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer c.q. zijn (ingehuurd) personeel. 

2. Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer bovendien wenst aan te spreken voor vergoeding van, direct of indirecte 
schade, van welke aard ook en hoe dan ook ontstaan, door de opdrachtgever geleden zaken dan wel aan die zaken, dan zal 
die vergoeding nimmer hoger kunnen zijn dan het factuurbedrag van de desbetreffende levering. 

3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle vorderingen tot vergoeding van de schade aan derden berokkend 
door het geleverde dan wel door het gebruik van het geleverde. 

4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de materialen, die door een ander zijn geleverd. 
 
ARTIKEL 13. Overgang risico en eigendom 
Het product is na aflevering voor risico van de afnemer/opdrachtgever.  
  
ARTIKEL 14. 
Vernietigbaarheid dan wel nietigheid van een bepaling doet nog niet de gehele overeenkomst vernietigbaar respectievelijk 
nietig zijn. 
  
ARTIKEL 15. Geschillen 
Geschillen uit hoofde van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. Op deze 
overeenkomst zal te allen tijde het Nederlandse recht van toepassing zijn.  
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