Algemene voorwaarden projectovereenkomsten
Luuk Oostijen Mechanical Engineering
Artikel 1 – Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
opdrachtnemer: de heer L. Oostijen, h.o.d.n. Luuk Oostijen Mechanical
Engineering en/of zijn rechtsopvolgers;
b.
opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Luuk Oostijen Mechanical
Engineering en/of haar rechtsopvolgers;
c.
overeenkomst: de projectovereenkomst;
d.
projectovereenkomst: de overeenkomst waarbij Luuk Oostijen Mechanical
Engineering in opdracht van de opdrachtgever een project uitvoert;
e.
detacheringsovereenkomst: de overeenkomst waarbij Luuk Oostijen
Mechanical Engineering personeel aan zijn opdrachtgever ter beschikking
stelt om onder toezicht en/of leiding van de opdrachtgever werkzaamheden
te verrichten;
f.
personeel: het personeel dat door Luuk Oostijen Mechanical Engineering
in het kader van de opdracht wordt ingezet.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1.

2.
3.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers, behoudens indien tussen
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten.
Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle
aanbiedingen, prijzen en offertes van opdrachtnemer.
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op
detacheringsovereenkomsten, aanbiedingen, prijzen en offertes waarop
de Algemene voorwaarden detacheringsovereenkomsten van toepassing zijn.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomsten
1.
2.

Alle aanbiedingen en/of offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend,
luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders vermeld.
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien opdrachtnemer de
opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging verstrekt, of bij
aanvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer, waarbij de voorwaarden
zoals in de offerte gelden.

Artikel 4 - Inhoud projectovereenkomst
1.
2.

3.
4.
5.

De aard en omvang van de projectovereenkomst blijkt uit de
opdrachtbevestiging en/of getekende offerte.
De aanbiedingen en/of offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de
informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. Opdrachtnemer
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden
in die informatie.
Opdrachtgever stelt opdrachtnemer tijdig alle documenten en gegevens
die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht ter
beschikking.
Indien dit door opdrachtnemer noodzakelijk wordt geacht, stelt de
opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer eigen personeel,
materieel, werkruimten en dergelijke ter beschikking.
De opdracht wordt uitgevoerd door personeel van opdrachtnemer. Het
personeel staat onder leiding en toezicht van opdrachtnemer; het
aanvaardt geen opdrachten en/of aanwijzingen van opdrachtgever, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Indien zulks het
geval dan wordt de aansprakelijkheid volledig verlegd naar de
opdrachtgever.
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Artikel 5 – Tarieven
1.
2.
3.

Bij het aangaan van de overeenkomst, komen partijen uitdrukkelijk het
tarief en de wijze van declareren overeen. Een en ander conform de
opdrachtbevestiging of (getekende) offerte.
Indien geen tarief wordt overeengekomen, geldt het door opdrachtnemer
gebruikelijk te hanteren uurtarief voor een willekeurig vergelijkbare
opdracht.
Opdrachtnemer is bevoegd lopende de overeenkomst haar tarieven aan te
passen, mits schriftelijk, of per e-mail bevestigd door opdrachtgever.

Artikel 6 – Betaling
1.
2.

3.

4.
5.

Opdrachtnemer factureert in beginsel periodiek en naar eigen inzicht.
De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Na de vervaldag is de opdrachtgever
in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf de
vervaldag is de opdrachtgever administratiekosten met een minimum van
EUR 50,- en wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtnemer is dan bevoegd
haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst
te beëindigen, zonder dat daarmee de betalingsverplichting van
opdrachtgever ophoudt.
Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer
verbintenissen, voortvloeiend uit een of meer overeenkomsten met
opdrachtnemer, is de opdrachtgever alle redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening, zowel in als buiten rechte, verschuldigd.
Indien de opdracht door meer dan één opdrachtgever wordt verstrekt, zijn
alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk.
Opdrachtnemer kan te allen tijde extra zekerheid verlangen van
opdrachtgever voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever
uit hoofde van de overeenkomst. Indien opdrachtgever deze zekerheden
niet verstrekt dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden, waarbij opdrachtgever aansprakelijk
is voor alle schade van opdrachtnemer.

Artikel 7 – Wijziging, meerwerk en tussentijdse beëindiging van de opdracht
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Partijen zijn bevoegd in onderling overleg de inhoud van de overeenkomst
te wijzigen, mits in onderling overleg en schriftelijk, of per e-mail
bevestigd met een geldige reden.
De opdrachtgever is bevoegd de opdracht tussentijds te beëindigen, met
een opzegtermijn van vier weken.
Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bevoegdheid krachtens
het tweede lid van dit artikel, is hij verplicht opdrachtnemer schadeloos
te stellen. Opdrachtgever is dan in elk geval verschuldigd 100% van de
tot het moment van opzegging gewerkte tijd (en eventueel ingekocht
materiaal door opdrachtnemer) en 25% van het nog te declareren bedrag
tot einde opdracht, met een minimum van EUR 500,-.
In geval van faillissement van, surseance van betaling van of toepassing
van de wettelijke schuldsaneringsregeling van één van partijen, is de
andere partij bevoegd de opdracht zonder inachtneming van een
opzegtermijn en zonder enige verplichting tot schadevergoeding te beëindigen.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de werkzaamheden die voortvloeien uit
de overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk uit te besteden
aan derden.
Bij meer en minderwerk zal verrekening plaatsvinden indien er wijzigingen
plaatsvinden in de overeenkomst, of de uitvoering daarvan; indien de
bedragen van de stelposten wijzigen; indien de benodigde hoeveelheden
materiaal wijzigen; indien opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk
schorst waarbij opdrachtnemer de nodige voorzieningen moet treffen,
alsmede schade die opdrachtnemer lijdt ten gevolge van de schorsing.
Indien het totaalbedrag aan minderwerk groter is dan het totaalbedrag
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aan meerwerk dan geeft dit de opdrachtnemer het recht op 15% van dit
verschil.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid opdrachtnemer
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de
uitvoering van de opdracht, indien en voor zover die tekortkomingen te
wijten zijn aan onzorgvuldig gedrag of ondeskundigheid van het personeel.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van derden door fouten
van zijn medewerkers of van zichzelf. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van een derde voor dergelijke fouten.
Opdrachtnemer zal in geen geval gehouden zijn tot betaling van een hoger
bedrag aan schadevergoeding dan hij voor zijn werkzaamheden in het kader
van de opdracht exclusief omzetbelasting aan honorarium heeft ontvangen.
Indien de opdracht langer heeft geduurd dan zes maanden, is de vorige
volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat geen hogere
schadevergoeding verschuldigd zal zijn dan opdrachtnemer over de laatste
zes maanden van de opdracht exclusief omzetbelasting aan honorarium heeft
ontvangen.
De opdrachtgever is verplicht van eventuele schade zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen één jaar nadat hij de schade ontdekte of
redelijkerwijs had kunnen ontdekken, aan opdrachtnemer opgave te doen,
op straffe van verval van het recht om schadevergoeding te vorderen.
In elk geval vervalt het recht van opdrachtgever om schadevergoeding
te vorderen na verloop van vijf jaren na de dag waarop opdrachtnemer
zijn op de opdracht betrekking hebbende einddeclaratie heeft verzonden.
De eerste twee leden van dit artikel zijn niet van toepassing in geval
van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van het
personeel.
In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer, waarbij dekking van
verzekering geldt dan reikt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer
verder dan het bedrag dat per schadegeval wordt uitgekeerd door de
verzekering.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid opdrachtgever
1.

2.

3.
4.

Opdrachtgever draagt zorg voor een veilige werkomgeving voor het
personeel; hij is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen
waarin of waarmee de werkzaamheden worden verricht op zodanige wijze
in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de
werkzaamheden de maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als
redelijkerwijs noodzakelijk is om te voorkomen dat het personeel in de
uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
De opdrachtgever is jegens het personeel aansprakelijk voor de schade
die het personeel lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij
hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen
of dat de schade in belangrijke het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van het personeelslid zelf.
Indien opdrachtnemer door zijn personeel aansprakelijk wordt gesteld
voor schade als bedoeld in lid 2, zal opdrachtgever de opdrachtnemer
vrijwaren.
Opdrachtgever verplicht zich de privacy (en daarbij behorende wetgeving)
van het personeel van opdrachtnemer te waarborgen.

Artikel 10 - Overmacht
1.
Indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht de overeenkomst tijdelijk,
of blijvend niet kan nakomen dan is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk
voor schade die opdrachtgever als gevolg van deze overmacht lijdt. Onder
overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan:
natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden
uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige
verkeersstagnaties en ander stremmingen in het vervoer; beperkingen of
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2.

stopzetten van levering door nutsbedrijven of andere toeleveranciers;
ongevallen; stakingen; uitsluitingen; acties van vakbonden; maatregelen
van overheidswege die (redelijkerwijs) niet voorzien hadden kunnen worden
en andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer
liggen.
In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst
met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk) te
ontbinden zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding plichtig te
zijn en zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

Artikel 11 - Toepasselijk recht, geschillen
1.
2.

Op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen
opdrachtnemer en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
Uitsluitend de rechtbank Arnhem is bevoegd kennis te nemen van alle
geschillen die mochten voortvloeien uit overeenkomsten tussen
opdrachtgevers en opdrachtnemer, tenzij het geschil tot de absolute
bevoegdheid van de sector kanton behoort en onverminderd het recht van
opdrachtnemer om de opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter die
volgens de normale regels bevoegd is.
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