
 

Algemene voorwaarden van V.O.F. Installatiebedrijf P.M. van der Ende, KvK 27312892 
 

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities 

1.1 V.O.F. Installatiebedrijf P.M. van der Ende wordt hierna 

aangeduid als “Van der Ende”. De natuurlijke persoon, 

vennootschap of rechtspersoon waaraan Van der Ende een 

aanbieding doet danwel waarmee zij een overeenkomst sluit, 

wordt aangeduid als “Wederpartij”. Van der Ende en 

Wederpartij worden gezamenlijk aangeduid als “Partijen”. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze 

aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen, overeenkomsten en 

de uitvoering daarvan, alsmede alle andere rechtsbetrekkingen 

tussen Partijen.  

1.3 Toepassing van door Wederpartij ingeroepen algemene 

voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.4 Ingeval van strijdigheid tussen de inhoud van de tussen 

Van der Ende en Wederpartij gesloten overeenkomst en deze 

algemene voorwaarden, prevaleren bepalingen uit de 

overeenkomst. 

1.5 In geval een of meerdere bepalingen uit deze algemene 

voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden 

vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen 

onverlet. 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomst 

2.1 De aanbiedingen van Van der Ende zijn vrijblijvend en 

exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

2.2 Wederpartij draagt het risico voor de door haar verstrekte 

gegevens, tekeningen etc. 

2.3 De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke 

bevestiging van Van der Ende van de aanvaarding van de 

aanbieding door de wederpartij. 

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst 

3.1 Indien Van der Ende tijdens het uitvoeren van een opdracht 

geconfronteerd wordt met voor haar onvoorziene 

kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan 

Wederpartij door te berekenen. 

3.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat 

voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te 

verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen 

Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 

aanpassen. 

Artikel 4 Levering en levertijd 

4.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Van der 

Ende bij benadering vastgesteld. Van der Ende is niet 

aansprakelijk voor vertraging van de bij benadering vastgestelde 

aanvangs-, afleverings- en opleveringstermijn. 

4.2 Levering vindt plaats af fabriek, "ex works", conform 

Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment 

dat Van der Ende deze ter beschikking stelt aan Wederpartij, 

tenzij Partijen anders overeenkomen. 

4.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of 

voltooiingstijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding 

noch het recht om te ontbinden, tenzij dit schriftelijk is 

overeengekomen. 

Artikel 5 Uitvoering van een overeenkomst, meer- en 

minderwerk 

5.1 Van der Ende zal de overeenkomst naar beste inzicht en 

vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 

uitvoeren. Van der Ende kan naar eigen inzicht de 

werkzaamheden laten uitvoeren door een derde. 

5.2 Wederpartij is verplicht uitvoering van de overeenkomst 

mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de 

wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens 

(tijdig) zorg te dragen voor de benodigde aansluitmogelijkheden, 

vergunningen en ontheffingen en andere beschikkingen die 

noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren. 

5.3 Partijen kunnen overeenkomen dat er meer, dan wel 

minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan 

oorspronkelijk tussen hen overeengekomen. Het meerdere zal 

alsdan door Van der Ende aan Wederpartij in rekening worden 

gebracht op basis van de waarde van de prijsbepalende 

factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt 

verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde 

van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het 

sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 6 Oplevering van het werk/product 

6.1 Het werk, of een gedeelte van het werk, wordt als 

opgeleverd beschouwd wanneer: Wederpartij het werk heeft 

goedgekeurd; het werk of een deel daarvan door Wederpartij 

in gebruik is genomen; Van der Ende schriftelijk aan 

Wederpartij heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en 

Wederpartij niet binnen 7 dagen na de mededeling schriftelijk 

kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; 

Wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine 

gebreken of ontbrekende onderdelen die ingebruikname van 

het werk niet in de weg staan en die binnen de garantietermijn 

kunnen worden hersteld. 

6.2 Wederpartij stelt Van der Ende direct in de gelegenheid 

om een (gemeld) gebrek te herstellen ofwel opnieuw op te 

leveren. 

6.3 Oplevering ontslaat Van der Ende van alle 

aansprakelijkheid voor gebreken die Wederpartij op dat tijdstip 

redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

6.4 Na oplevering vangt de fabrieksgarantie/garantietermijn 

aan. 

6.5 Wederpartij aanvaardt een product/installatie in de staat 

waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, 

derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, 

onverminderd fabrieksgarantie. 

Artikel 7 Betaling 

7.1 Indien niet anders overeengekomen dient betaling te 

geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op 

korting en/of verrekening. 

7.2 Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is 

Wederpartij in verzuim. Van der Ende is dan bevoegd zonder 

nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het 

aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden 

buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van Wederpartij, 

tenzij de Van der Ende verkiest om deze kosten forfaitair te 

bepalen op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum 

van € 250,– per gebeurtenis. 

7.3 Over de tijd dat Wederpartij met de betaling in verzuim 

is geweest, is zij de wettelijke (handels)rente verhoogd met 2% 

verschuldigd. 

7.4 Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit 

zijn betalingsverplichting niet op.  

Artikel 8 Garantie 

8.1 Van der Ende staat voor een periode van zes maanden na 

(op)levering in voor de goede werking van de 

overeengekomen prestatie. Een beroep op garantie dient door 

Wederpartij uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk 

te worden gemeld aan Van der Ende. 

8.2 Voor die zaken/onderdelen waarvoor Van der Ende 

schriftelijk uitdrukkelijk heeft aangegeven dat een fabrieks- of 

importeursgarantie geldt, treedt die fabrieks- of 

importeursgarantie in de plaats van garantie van voorgaand lid. 



 

8.3 Onder garantie vallen die gebreken die ten tijde van de 

oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich 

vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste 

wijze van gebruik van het werk. Niet onder garantie vallen 

gebreken die het gevolg zijn van: normale slijtage; 

onoordeelkundig gebruik; niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

installatie, montage, wijziging of reparatie door Wederpartij of 

door derden.  

Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw 

waren op het moment van levering of op zaken die door 

Wederpartij zijn voorgeschreven of door of namens hem/haar 

zijn aangeleverd. 

8.4 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een 

zaak, dan zal – als de klacht gegrond is – Van der Ende de zaak 

herstellen, vervangen of een evenredig deel van de factuur 

crediteren, zulks ter keuze van Van der Ende. Bestaat de 

overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of 

montage werkzaamheden, dan zal Van der Ende het gebrek 

kosteloos herstellen. Wederpartij verleent aan Van der Ende alle 

medewerking. 

8.5 Wederpartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat 

hij/zij aan al zijn/haar verplichtingen ten opzichte van Van der 

Ende heeft voldaan. 

8.6 Indien naar het oordeel van Van der Ende de kosten van 

herstel niet in verhouding staan tot het belang van Wederpartij 

bij herstel, heeft Van der Ende recht op vergoeding van het 

voordeel dat Wederpartij verkrijgt. 

Artikel 9 Overmacht 

9.1 Onverminderd haar recht tot ontbinding heeft Van der Ende 

het recht de nakoming van haar verplichtingen tot maximaal zes 

maanden op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het 

sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die 

buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar 

verplichtingen na te komen. Hieronder worden mede verstaan 

het niet voldoen door leveranciers van Van der Ende aan hun 

verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of 

werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, 

import- of handelsverboden. Wederpartij heeft in dat geval geen 

recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting dan 

wel de ontbinding geleden schade. 

9.2 Van der Ende is alsdan gerechtigd de reeds uitgevoerde 

werkzaamheden te factureren en deze vorderingen zullen 

terstond opeisbaar zijn. 

9.3 In het geval Van der Ende in de uitvoering van haar werk 

wordt gehinderd door omstandigheden die voor rekening en 

risico van Wederpartij zijn, dan dient de schade die Van der 

Ende daardoor lijdt door Wederpartij vergoed te worden. 

Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst 
10.1 Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 is vermeld en 

onverminderd de haar verder toekomende rechten is Van der 

Ende bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, 

hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien  

Wederpartij: surséance van betaling heeft aangevraagd of deze 

aan hem/haar is verleend; in staat van faillissement is verklaard 

of een aanvraag daartoe is ingediend; in de nakoming van een 

verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Van der Ende 

voorzienbaar is dat hij/zij daarin zal tekortschieten. 

10.2 Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een 

schriftelijke verklaring zonder dat Van der Ende gehouden is tot 

enige schadevergoeding of garantie. 

10.3 Alle vorderingen die Van der Ende in deze gevallen op 

Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten 

volle opeisbaar zijn. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 
11.1 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade als gevolg 

van fouten of gebreken in de door hem verstrekte informatie, 

zoals tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en 

uitvoeringsvoorschriften. 

11.2 Wederpartij is aansprakelijk voor schade aan en/of 

veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die 

niet door Van der Ende zijn geleverd. 

11.3 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder 

andere als gevolg van beschadiging, verlies, diefstal, 

verbranding of beschadiging, aan zaken en gereedschappen 

van Van der Ende, haar werknemers en/of van derden die zij 

voor het werk heeft ingeschakeld, die zich op de werkplek van 

Wederpartij bevinden. 

11.3 Van der Ende is in het bijzonder niet aansprakelijk voor 

bedrijfs- en/of gevolgschade, van welke aard ook, welke voor 

Wederpartij of voor derden mocht ontstaan als direct of 

indirect gevolg (het gebruik van) de door Van der Ende 

geleverde producten of werkzaamheden. 

11.4 Van der Ende is niet aansprakelijk voor schade als 

gevolg van opzet of grove schuld van personen of van 

ongeschiktheid van zaken van welke personen of zaken bij de 

uitvoering van een verbintenis door Van der Ende gebruik is 

gemaakt. 

11.5 Onverminderd het overigens bepaalde is Van der Ende 

uitsluitend aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) 

tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis, indien en 

voor zover daarbij sprake is geweest van opzet of grove schuld 

van zijn bestuurders of feitelijk leidinggevenden. 

11.6 Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die 

schade waartegen Van der Ende verzekerd is en die door de 

verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar in enig 

geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de 

verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Van der 

Ende beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat 

gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid 

betrekking heeft. 

11.7 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel 

van Wederpartij jegens Van der Ende verjaart door verloop 

van één jaar na het ontstaan daarvan. 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

12.1 Van der Ende blijft eigenaar van alle door haar, haar 

personeel of door haar ingeschakelde hulppersonen geleverde 

zaken en onderdelen zolang Wederpartij niet heeft voldaan aan 

zijn betalingsverplichtingen aan Van der Ende, uit hoofde van 

de betreffende of andere overeenkomsten of vorderingen die 

voortvloeien uit het niet nakomen van enige overeenkomst. 

12.2 Wederpartij draagt het risico van de zaken vanaf het 

moment dat de zaken (onder eigendomsvoorbehoud) zijn 

geleverd. 

12.3 Nadat Van der Ende zijn eigendomsvoorbehoud (of dat 

van derden) heeft ingeroepen, zal Wedepartij Van der Ende 

toestaan de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden 

om deze zaken onder zich te nemen. 

12.4 Wederpartij mag zaken die aan Van der Ende, haar 

personeel of aan haar ingeschakelde personen toekomen, niet 

bezwaren. 

Artikel 13 Intellectuele eigendom 
De door Van der Ende aan Wederpartij verstrekte documenten, 

zoals werktekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen 

en dergelijke, blijven het (intellectuele) eigendom van Van der 

Ende. 

Artikel 14 Toepasselijk recht en rechter 
14.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen 

Van der Ende en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. 

14.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, 

evenmin als enige andere internationale regeling waarvan 

uitsluiting is toegestaan. 

14.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter van het 

arrondissement ’s Gravenhage is bevoegd kennis te nemen van 

geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. 


