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Geachte heer  

 

Hierbij doe ik u een prijsopgave toekomen voor de uit te voeren werkzaamheden op het 

bovenvermeld werkadres. 

 

De werkzaamheden kunnen wij u aanbieden voor het bedrag van: 

 

Totaal bedrag excl. btw   €. 92.947,48 

Totaal btw bedrag   €. 19.518,97 

Totaal bedrag incl. btw   €. 112.466,45 

 

Zie de bijlage voor specificatie van bovengenoemde prijzen. Mocht u tussentijds nog vragen 

hebben of meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met ons, zodat wij e.e.a. 

kunnen toelichten. 

 

Condities 

Prijsstelling  : deze aanbieding kunnen wij tot 30 dagen na datum gestand doen 

Betalingstermijnen : in termijnen 

Betalingstermijn : 14 dagen 

Uitvoering  : in overleg 
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Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 

(AVA 2013), vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013, herzien december 2014, 

van toepassing, een kopie hiervan is als bijlage meegezonden. 

 

Boonstra Bouw B.V. sluit iedere vorm van risicoaansprakelijkheid uit. Enige aansprakelijkheid 

moet berusten op redelijke toerekening aan Boonstra Bouw B.V. van de tekortkoming, dit 

ongeacht bepalingen in algemene voorwaarden dan wel contractuele bedingen die anders 

luiden. 

 

In verband met de huidige schaarste op het gebied van bouwmaterialen zijn de genoemde 

prijzen in de offerte gebaseerd op de door de leverancier en onderaannemer afgegeven 

dagprijzen. Mogelijke toekomstige prijsstijgingen (of: een verhoging boven 5% van de prijzen) 

bij het daadwerkelijk afnemen van producten tijdens de bouwperiode is voor rekening en risico 

van de opdrachtgever. 

 

De door opdrachtgever gekochte/bestelde materialen dienen door opdrachtgever op de te 

verwerken plaats afgeleverd te worden, tenzij anders afgesproken. Stagnatiekosten door 

verkeerde of te late aflevering van deze materialen zijn geheel voor eigen rekening 

opdrachtgever. 

 

Mocht u vragen hebben omtrent bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen om een 

en ander door te spreken. Indien u akkoord gaat met onze aanbieding verzoeken wij u 

vriendelijk een kopie van deze brief, getekend aan ons te retourneren. 

 

Vertrouwende u een passende aanbieding te hebben gedaan houden wij ons aanbevolen voor 

uw gewaardeerde opdracht, en tekenen wij. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Boonstra Bouw B.V. 
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ALGEMEEN 
 
   

Projectomschrijving:   

Verbouwing IKC de Paradijsvogel   

Henk Lensenlaan 1, 2114 ER Vogelenzang   

   

Ontvangen bescheiden:   

Uitnodiging uitvraag verbouwing IKC - Boonstra Bouw.pdf   

Bijlage 1 - Werkomschrijving interne verbouwing De Paradijsvogel.pdf   

Bijlage 2 - Tekening met kenmerk 1905 IKC.pdf   

Opname ter plaatse   

   

Ter beschikking stellen door opdrachtgever:   

Elektra, water, interne opslag en lunchruimte   

   

(Nog) niet opgenomen:   

Alles wat niet omschreven is   

Vergunningen   

Verlichting (anders dan zes spots), alarm en brandmeldinstallatie en patchkast   

   

   

   

Algemene voorwaarden:   

Algemene Voorwaarden voor Aannemingen van werk 2013 (AVA 2013)   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 

Pagina 4 van 19 
 
 
 

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
 
Het leveren van afvalcontainers   

Het schoonhouden van de bouwplaats   

Het aanbrengen van diverse beschermingsmiddelen   

Het opmeten en uitzetten van werkzaamheden   

Het inrichten van bouwplaats aanleveren materieel   

Totaal BOUWPLAATSVOORZIENINGEN € 4.961,51 
 
 
STUT- EN SLOOPWERK 
 
BIEB  

Het verwijderen van huidige pui hal/opslag   

Het inzagen van muur t.h.v. nieuwe ingang bibliotheek   

Het verwijderen van muur t.h.v. nieuwe ingang bibliotheek   

Het aanbrengen van het benodigde stempelwerk   

Het verwijderen van kozijn tussen klaslokalen   

Het inzagen van muur tussen klaslokalen   

Het verwijderen van muur t.h.v. muur tussen klaslokalen   

Het verwijderen en afvoeren van wasbak klaslokaal   

Het inzagen van muur t.h.v. nieuw MIVA toilet   

Het verwijderen van toilet en achterwand MIVA toilet   

  € 1.907,13 

 

AULA  

Het verwijderen/tijdelijk demonteren van plafond aula   

Het verwijderen van vloer lagen t.h.v. nieuwe kolom tot fundering   

Het inzagen van wanden t.h.v. nieuwe teamkamer   

Het verwijderen van wanden t.h.v. nieuwe teamkamer   

Het aanbrengen van het benodigde stempelwerk   

Het inkorten van kozijn t.h.v. nieuwe teamkamer   

Het demonteren van huidige pantry t.h.v. nieuwe teamkamer   

Het verwijderen van twee deuren t.h.v. aula   

Het verwijderen van kozijn patio   

Het inzagen van muur t.h.v. nieuwe pui patio   

Het maken van een nieuwe sparing voor merk-F   

  € 4.307,90 

 

Totaal STUT- EN SLOOPWERK € 6.215,04 
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METSELWERK - BIEB 
 
Het plaatsen van twee keer latei doorgang bibliotheek   

Het plaatsen van latei doorgang nieuw MIVA toilet   

Het aanhelen van metselwerk   

Totaal METSELWERK - BIEB € 740,52 
 
 
TIMMERWERK 
 
BIEB  

Het afwerken bovenzijde buitenkant pui ingang bieb   

Het afwerken van kozijn aan binnenzijde van pui   

Het plaatsen van rachelwerk in entree hal bibliotheek   

Het plaatsen van stucplaten tegen rachelwerk entree hal bibliotheek   

Het plaatsen van twee keer drempel entree bieb   

Het herstellen van doorgang tussen klaslokalen   

Het herstellen van nieuwe doorgang naar MIVA toilet   

Het timmeren van een nieuwe toiletombouw   

  € 3.449,70 

 

AULA  

Het aanpassen van lattenplafond t.h.v. nieuwe teamkamer   

Het plaatsen van wanden met 2-3en conform tekening   

Het plaatsen van isolatiemateriaal 60mm in wanden   

Het plaatsen van OSB achterhout tegen wanden   

Het plaatsen van stucplaten tegen nieuwe wanden   

Het plaatsen van de benodigde stuc- en smeerlatten   

Het inkorten van pui naast teamkamer   

Het bestellen en plaatsen glas ingekorte pui naast teamkamer   

Het terugplaatsen van pantry naar teamkamer   

Het plaatsen van plinten 70mm gebeitst hardhout en koplatten   

Het dichtzetten van twee deuren conform tekening   

Het brandwerend bekleden van staalconstructie met fermacell   

  € 11.098,18 

 

Totaal TIMMERWERK € 14.547,88 
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METAALCONSTRUCTIEWERK - AULA 
 
Het creëren van een poer t.b.v. kolom conform opgave constructeur   

Het plaatsen van 4x draadeind in poer conform opgave constructeur   

Het plaatsen van stempelwerk t.b.v. opvangen bestaande balkconstructie   

Het plaatsen van een HE100A kolom conform opgave constructeur   

Het inkorten en aanhelen van bestaande balklaag   

Het creëren van een oplegpunt in dragende buitenmuur nieuwe teamkamer   

Het plaatsen van een HE180A ligger conform opgave constructeur   

Het ondersabelen van HEA180 ligger met ondersabelingsmortel   

Het verwijderen van het stempelwerk   

Totaal METAALCONSTRUCTIEWERK - AULA € 7.700,88 
 
 
 
 
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
 
BIEB  

Merk A:   

Het leveren van;   

1 Mahonie kozijn 1550 b x 2500 h, met Ekosiet onderdorpel NEO 2.0 kleur Black, 

vastglasgedeeltes met glaslatten t.b.v. buitenbeglazing, met 1 afgehangen deur 

56mm dik met tochtkader, onder- en tussendorpel 170mm hoog, met SKG***® 3-

puntssluiting 

  

krukbediend, met SKG***® krukgarnituur met kerntrekbeveiliging, exclusief cilinder, 

blank gespoten 

  

4 stuks Hr++ glas, gasgevuld, opbouw 331-15-331 gelaagd, prijs   

Het plaatsen en stellen van buitenkozijn, incl. stellatten, dpc en lood   

Het plaatsen en afkitten van glaswerk   

Merk B:   

Het leveren van;   

1 Mahonie binnenkozijn 1550 b x 2500 h, exclusief onderdorpel t.p.v. deur, met 

glaslatten t.b.v. enkelglas, met 1 afgehangen deur 40mm dik met Deventer 

kaderprofielen S6699 kleur zwart in kozijn, onder- en tussendorpel 170mm hoog, met 

BA 749 D+N slot 

  

1 stuk enkelglas 33.1 gelaagd en 3 stuks enkelglas 33.2 gelaagd, prijs   

Het plaatsen van binnenkozijn, incl. aftimmering en hang- en sluitwerk   

Het plaatsen en afkitten van glaswerk   

Merk C:   

Het leveren van;   
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1 hardhouten binnenkozijn 984 b x 2100 h, exclusief onderdorpel, met 1 afgehangen 

Aluplex ® deur 40mm dik met Deventer kaderprofielen S6699 kleur wit in kozijn, deur 

voorzien van glasopening met 2-zijdig opdekglaslatten geschikt voor enkelglas 

  

1 stuk enkelglas 33.2 gelaagd, prijs   

Het plaatsen van binnenkozijn, incl. aftimmering en hang- en sluitwerk   

Het plaatsen en afkitten van glaswerk   

Merk D:   

Het leveren van;   

1 Mahonie binnendeur 40mm dik, 900 b x 2350 h, omfrezing rondom vlak, 

houtzwaarte 40x114, tussen- en onderdorpel 40xc170, met glaslatten t.b.v. enkelglas, 

exclusief hang- en sluitwerk, exclusief voorzieningen hiervoor, blank gespoten 

  

2 stuks enkelglas 33.2 gelaagd, prijs   

Het plaatsen van rails, scuifdeur incl, aftimmering en hang- en sluitwerk   

Het plaatsen en afkitten van glaswerk   

Merk E:   

Het leveren van;   

1 Aluplex ® deur 40mm dik, 900 b x 2350 h, omfrezing rondom vlak, exclusief hang- 

en sluitwerk, exclusief voorzieningen hiervoor, wit gespoten, prijs 

  

Het plaatsen van rails, schuifdeur incl, aftimmering en hang- en sluitwerk   

Merk: XX   

Het leveren van;   

Een nieuw binnenkozijn met deur thv van nieuw MIVA toilet en gang incl. loopdeur   

2 stuks enkelglas 33.2 gelaagd,   

Het plaatsen van binnenkozijn, incl. aftimmering en hang- en sluitwerk   

Het plaatsen en afkitten van glaswerk   

  € 17.461,67 
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AULA  

Merk F:   

Het leveren van;   

2 Mahonie binnenkozijnen 1034 b x 2500 h, exclusief onderdorpel, met glaslatten 

t.b.v. enkelglas, met 2 afgehangen deuren 40mm dik met Deventer kaderprofielen 

S6699 kleur zwart in kozijn, onder- en tussendorpels 170mm hoog, met BA 749 D+N 

sloten 

  

1 stuk enkelglas 33.1 gelaagd en 2 stuks enkelglas 33.2 gelaagd   

Het plaatsen van binnenkozijn, incl. aftimmering en hang- en sluitwerk   

Het plaatsen en afkitten van glaswerk   

Merk G:   

Het leveren van;   

2 Mahonie binnenkozijnen 1034 b x 2500 h, met glaslatten t.b.v. enkelglas, blank 

gespoten, 

  

1 stuk enkelglas 33.2 gelaagd,   

Het plaatsen van binnenkozijn, incl. aftimmering en hang- en sluitwerk   

Het plaatsen en afkitten van glaswerk   

Merk H:   

Het leveren van;   

1 Mahonie kozijn 2700 b x 2400 h, houtzwaarte 67x139, met Ekosiet onderdorpel 

NEO 2.0 kleur Black, met 1 vaste deur 67mm dik, met 1 afgehangen hefschuifdeur 

67mm dik met tochtkaders en kruk met sparing t.b.v. cilinder aan de binnenzijde 

  

schuifdeur voorzien van SKG**® dubbele krukbediening met breekstiftbeveiliging, met 

doorlopende SKG**® cilinder, 

  

4 stuks Hr++ glas, gasgevuld, opbouw 331-15-331 gelaagd, prijs   

Het plaatsen en stellen van buitenkozijn, incl. stellatten, dpc en lood   

Het plaatsen en afkitten van glaswerk   

  € 14.772,89 

 

Totaal KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN € 32.234,56 
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STUKADOORSWERK 
 
BIEB  

Het stucen van plafond portaal bibliotheek   

  € 91,14 

 

AULA  

Het stucen van nieuwe wanden aan aula kant teamkamer   

Het stucen van wanden teamkamer   

Het stucen van wanden van dichtgezette deuren   

  € 1.686,12 

 

Totaal STUKADOORSWERK € 1.777,26 
 
 
TEGELWERK 
 
BIEB  

Het leveren van tegels t.b.v. MIVA toilet (mosa wit 20x20)   

Het tegelen van toiletombouw MIVA toilet   

Het e.e.a. afkitten en plaatsen tegelprofielen   

  € 822,55 

 

AULA  

Het leveren van tegels t.b.v. pantry teamkamer (mosa wit 20x20)   

Het tegelen van pantry achter teamkamer   

  € 437,48 

 

Totaal TEGELWERK € 1.260,03 
 
 
SCHILDERWERK 
 
BIEB  

Het sausen van wanden entree en plafond entree bibliotheek   

Het sausen van wanden bibliotheek openbaar (wit) conform tekening   

Het sausen van wanden bibliotheek school (wit) conform tekening   

  € 1.804,60 

 

AULA  

Het sausen van nieuwe buitenwanden teamkwamer (wit) conform tekening   

Het sausen van alle wanden teamruimte (wit) conform tekening   

  € 1.257,75 

 

Totaal SCHILDERWERK € 3.062,35 
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VLOEREN EN PLAFONDS 
 
BIEB  

Het plaatsen van aluminium profielen overgang marmoleum en project-tapijt   

Het plaatsen van een schoonloopmat in entreehal bibliotheek   

  € 962,68 

 

AULA  

Het aanbrengen van een akoustisch systeemplafond in teamkamer   

Het aanhelen van marmoleum-vloer onder pantry klaslokaal - gelijkend   

Het aanhelen van marmeleum-vloer t.h.v. nieuwe kolom - gelijkend   

Het plaatsen van project-tapijt in de teamkamer   

  € 3.725,41 

 

Totaal VLOEREN EN PLAFONDS € 4.688,09 
 
 
BINNENRIOLERING, WATER EN SANITAIR 
 
BIEB  

Het afdoppen van leidingwerk pantry bibliotheek school   

Het plaatsen van een nieuw UP320 inbouwreservoir   

Het plaatsen van een nieuw mindervaliden toilet   

Het plaatsen van twee keer een toiletbeugel   

  € 1.781,82 

 

AULA  

Het afdoppen van leidingwerk oude pantry   

Het uitvoeren van div. zaagwerk t.b.v. leidingwerk nieuwe locatie pantry   

Het aanleggen van een nieuwe afvoer t.b.v. nieuwe locatie pantry   

Het aanleggen van nieuw leidingwerk t.b.v. nieuwe locatie pantry   

  € 1.683,84 

 

Totaal BINNENRIOLERING, WATER EN SANITAIR € 3.465,65 
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VERWARMING - AULA 
 
*Verplaatsen van een bestaande radiator aula   

*Het plaatsen van een nieuwe radiator thv kolom   

*Plaatsen/hergebruiken radiator teamkamer   

Het verleggen van leidingwerk bestaande radiator conform tekening   

Het plaatsen van bestaande radiator conform tekening naast MERK-F   

Het verleggen van leidingwerk voor radiator teamkamer   

Het plaatsen van een bestaande radiator in teamkamer   

Het plaatsen van nieuw leidingwerk voor radiator thv van kolom   

Het plaatsen van een nieuwe radiator thv van kolom   

Het weer in bedrijf stellen van de Cv-installatie   

Totaal VERWARMING - AULA € 3.007,67 
 
 
ELEKTRONISCHE INSTALLATIE 
 
BIEB  

MIVA-toilet:   

Het leveren en monteren van een toilet-alarmering   

Bibliotheek openbaar:   

Het aanleggen van zes keer dubbele wandcontactdoos met kinderbescherming   

Het aanleggen van vijf keer een dubbel datapunt aansluitpunt   

Het aanleggen van een data aansluitpunt voor wifi-punt   

Noodverlichting (levering en installatie):   

Het aanleggen van drie keer decentraal noodverlichting ruimte bibliotheek   

Het aanleggen van drie keer decentraal noodverlichting continu   

Bibliotheek school:   

Het aanleggen van een dubbele wandcontactdoos met kinderbescherming   

Het verwijderen van kabelgoot   

Entree:   

Het plaatsen van een lichtpunt en schakelaar   

Berging:   

Het aanleggen van een dubbele wandcontactdoos met kinderberscherming   

Buitenverlichting:   

Het aanleggen van twee aansluitpunten t.b.v. up down lighters op schemerschakelaar   

Alarm en brandmeldinstallatie:   

Hiervoor is niks opgenomen.   

  € 5.360,53 
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AULA  

Teamkamer:   

Het verwijderen en afkoppelen oude elektra   

Het plaatsen van een middenlichtpunt + schakelaar   

Het plaatsen van vier spot aansluitingen + schakelaar   

Het plaatsen van twee spot aansluitingen + schakelaar   

Het leveren en monteren van zes keer een witte ledspot   

Het aanleggen van zes keer dubbele wandcontactdoos met kinderbescherming   

Het aanleggen van vier keer een datapunt aansluitpunt   

Het oppakken van aansluitpunt zonnescherm   

Zonwering:   

Het terugplaatsen van de zonwering boven / op het nieuwe schuifdeurkzoijn   

  € 3.925,50 

 

Totaal ELEKTRONISCHE INSTALLATIE € 9.286,03 
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Opdrachtbevestiging  

 

 

Datum: _______________ 

 

 

 

De opdrachtgever 

Naam : Gemeente Bloemendaal 

Adres : Bloemendaalseweg 158 

Plaats : 2051 GJ  Overveen 

 

bevestigt hierbij conform bovenvermelde offertenummer 22-00358 opdracht te hebben gegeven 

tot uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in de offerte op het werkadres Henk 

Lensenlaan  1 te Vogelenzang. 

 

 

Getekend, 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
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Overige bepalingen 

 

Planning*: in overleg  

*Datum wordt pas definitief ingepland na ontvangen schriftelijk akkoord en aanbetaling van 10% 

van de aanneemsom. 

 

Duur werkzaamheden*: in overleg 

 

Garantie*: Conform de algemene voorwaarden (AVA2013). 

*Bij goederen ingekocht door de klant ligt de afwikkeling van eventueel garantiewerk niet bij 

Boonstra Bouw, maar bij de klant en zijn/haar leverancier. 

 

Betaling: Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. 

- 10% na akkoord offerte 

- 20% bij start werkzaamheden 

- 20% na vier weken werkzaamheden 

- 25% na acht weken werkzaamheden 

- 20% na twaalf weken werkzaamheden 

- 5% na gereedkomen van werkzaamheden,  

 

Uitvoering: Uitvoering geheel conform beschrijving, uurloon van eventueel meerwerk bedraagt 

voor:  

- Timmerman - € 48,50 excl. BTW en materiaal 

- Tegelzetter - € 54,50 excl. BTW en materiaal 

- Elektricien - € 54,50 excl. BTW en materiaal 

- Loodgieter - € 62,50 excl. BTW en materiaal 

 

Algemeen: Voor aanvang van de werkzaamheden dient de werkplek leeg opgeleverd te 

worden. De werkplek wordt na afronding van de werkzaamheden bezemschoon opgeleverd. 

 

Certificering: Boonstra Bouw B.V. is in het bezit van het Kader- en Ondernemersdiploma 

Bouwbedrijf, Aannemer Burgerlijke en utiliteitsbouw (Aannemersvakdiploma), uitgegeven door 

Bouwend Nederland. Tevens zijn wij VCA-vol gecertificeerd (VGM Checklist Aannemers). 

 

Verzekering: Boonstra Bouw B.V. is verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid en heeft voor alle 

werken een CAR-verzekering (Construction Allrisk). 

  



 

Pagina 15 van 19 
 
 
 

Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013)  
Vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013, herzien december 2014 
  
Artikel 1: Offerte  
1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.  
2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:  
a. de plaats van het werk;  
b. een omschrijving van het werk;  
c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwer-pen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;  
d. het tijdstip van aanvang van het werk;  
e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare 
werkdagen te noemen;  
f. de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamhe-den zal worden gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de 
prijsvormingmethode aannemingssom noemt de ondernemer een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk; Bij de 
prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprij-zen van de 
benodigde materialen). De verschuldigde omzetbe-lasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;  
g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvin-den;  
h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;  
i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:  
j. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;  
k. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereen-komst.  
3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag geduren-de dertig dagen.  
4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekenin-gen, die door de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, 
blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkba-re 
offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen 
deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te 
worden teruggezonden.  
5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de 
offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte 
heeft bedongen.  
 
Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken  
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.  
2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdracht-gevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de aannemer tegen-over 
ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.  
3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of 
namens wie deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de ver-plichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke 
tegenstrijdigheden.  
 
Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever  
1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken:  

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen), zo nodig in overleg met de aannemer;  

b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;  

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;  

d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.  

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.  

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door der-den 
werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van de aannemer.  

4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de aannemer is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de 
dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechtsverhouding tot de aannemer over te dragen aan een derde.  
 
Artikel 4: Verplichtingen van de aannemer  
1. De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient 
het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan perso-nen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aan-nemer is 
voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.  
2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandko-ming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.  
3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging 
van kabels en leidingen.  
4. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoe-ring van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en 
beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van  
de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.  
5. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolko-menheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven 
constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de 
opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouw-stoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of 
redelijkerwijs behoorde te kennen.  
6. Indien de prijsvormingmethode regie is overeengekomen, maakt de aannemer weekrapporten op en dient hij deze in bij de op-
drachtgever. In de weekrapporten worden onder meer aantekenin-gen opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte 
materiaal. Indien de opdrachtgever tegen de inhoud van een week-rapport bezwaar heeft, stelt hij de aannemer daarvan onder opga-ve 
van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van het weekrapport schriftelijk of elektronisch op de 
hoogte.  
 
Artikel 5: Kostenverhogende omstandigheden  
1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:  
- die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de over-eenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat 
zij zich zouden voordoen,  

- die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en  

- die de kosten van het werk verhogen.  
2. Kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.  
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3. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstan-digheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo 
spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de 
vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijk-heid zal 
worden vergoed.  
4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te 
beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is ver-schuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wor-den 
vastgesteld.  
 
Artikel 6: Meer en minder werk  
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:  
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voor-waarden van uitvoering;  
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;  
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;  
2. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de 
aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wan-neer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een 
daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdracht-gever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.  
3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens spoedeisende omstandigheden - 
schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van de 
aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het 
bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.  
4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij  
a. het aanschaffen van bouwstoffen;  
b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;  
c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de 
opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.  
 
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst ver-meld waarop deze betrekking heeft.  
5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de aannemer berekende prijzen respectievelijk de door 
hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoe-ding van 10%.  
6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de 
aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verre-kend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de 
stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven 
hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.  
7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwer-king 
niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzon-derlijk ten laste van de stelpost verrekend.  
8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk 
tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.  
9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag de aannemer bij wijze van voorschot 25% van het over-
eengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de aannemer eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van 
het meer werk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de aan-
nemer worden verrekend bij de eindafrekening.  
10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbe-drag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk 
overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.  
 
Artikel 7: Betaling  
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aan-nemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de 
desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde omzetbelasting 
wordt afzonderlijk vermeld.  
2. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de ople-
vering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrek-king tot het overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan, 
onverminderd de toepasselijkheid van artikel 8 en artikel 13 en op voorwaarde dat de aannemer deze facturen tijdig voor de opleve-ring 
heeft ingediend. De aannemer is gerechtigd de factuur betref-fende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande 
oplevering in te dienen.  
3. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient de aannemer de eindafrekening in.  
4. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag 
waarop de aannemer de eindafrekening heeft ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 13.  
 
Artikel 8: 5% regeling  
1. Dit artikel is slechts van toepassing op aanneming van werk die strekt tot de bouw van een woning in opdracht van een consument, 
dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoe-fening van een beroep of bedrijf.  
2. De consument kan zonder beroep te doen op artikel 6:262 BW en onder behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van de 
aannemingssom inhouden op de laatste termijn of laatste termij-nen en dit bedrag in plaats van aan de aannemer te betalen, in depot 
storten bij een notaris.  
3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de 
consument van zijn in artikel 6:262 BW toegekende bevoegd-heid gebruik wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de consu-ment aan 
de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd.  
4. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover de consument daarin toestemt, de aannemer vervan-
gende zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is.  
5. Indien de consument aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de depotstoring of de door de aannemer gestelde 
vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op de wette-lijke rente van artikel 6:119 BW. Gedurende de drie maanden na oplevering is 
zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden geconstateerd.  
6. De door de notaris berekende kosten voor het depot komen voor rekening van de consument. De door de notaris te vergoeden rente 
over het depotbedrag komt ten gunste van de consument.  
 
Artikel 9: Oplevering en onderhoudstermijn  
1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de op-drachtgever 
het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleve-ringsrapport 
opgemaakt. Een door de opdrachtgever geconsta-teerde tekortkoming die door de aannemer niet wordt erkend wordt in het 
opleveringsrapport als zodanig vermeld.  
2. Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk voor opleve-ring gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat 
weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.  
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3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de 
reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot 
afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.  
4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.  
5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden 
gesproken, zal de aannemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor ople-
vering.  
6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.  
7. Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.  
8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in.  
 
Artikel 10: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schade-vergoeding wegens te late oplevering  
1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan 
een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens 
collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, res-
pectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de aannemer komen- 
de omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of 
machines niet kan worden gewerkt.  
2. De aannemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor 
rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van de aannemer kan 
worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.  
3. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de aan-nemer een gefixeerde schadevergoeding aan de opdrachtgever 
verschuldigd van € 40 per werkdag tot de dag waarop het werk aan de opdrachtgever wordt opgeleverd, behoudens voor zover de 
aannemer recht heeft op bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het 
werk volgens de aannemer gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van 
ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever.  
4. De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen de aannemer nog 
toekomt.  
5. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengeko-men aannemingssom kleiner of gelijk aan € 20.000 ten hoogste 25% 
van die aannemingssom en bij een overeengekomen aanne-mingssom groter dan € 20.000 ten hoogste 15% van die aanne-mingssom.  
6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen 
de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.  
 
Artikel 11: In gebreke blijven van de opdrachtgever  
1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de aannemer verschuldigd is in gebreke 
blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de verval-dag nog 
geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voor-gaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.  
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de 
opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgeble-ven. Indien 
de aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de op-drachtgever, mits 
de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld. De aannemer is gerechtigd hiervoor in rekening te brengen het bedrag conform het 
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
3. Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de aannemer gegronde 
redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de aannemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de aannemer 
gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.  
4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is de aannemer gerechtigd het werk te schorsen tot het 
moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is nageko-men, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits de 
aannemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige 
zin bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en rente.  
5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste 
van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt ge-legd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zeker-heidstelling, 
wordt opgeheven, is de aannemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te 
beëindigen.  
6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectieve-lijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 14 
van toepassing.  
 
Artikel 12: In gebreke blijven van de aannemer  
1. Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem 
in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de 
uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.  
2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien de aannemer na verloop van de in de 
aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de 
opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in ge-breke 
blijven van de aannemer voortvloeiende schade en kosten.  
3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de aan-nemer voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen 
redelijke grenzen blijven.  
 
Artikel 13: Opschorting van de betaling  
Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te 
schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. De opdrachtgever meldt 
schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de aannemer.  
 
Artikel 14: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging  
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de aannemer ten ge-
volge van de schorsing moet treffen, en schade die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de aannemer ver-goed.  
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de aannemer, mits hij de 
opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.  
3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het 
uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet ver-werkte 
maar wel reeds door de aannemer betaalde bouwstoffen.  
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4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. 
In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afge-rekend.  
5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De aannemer heeft in dat geval recht 
op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en ver-minderd met de 
hem door de beëindiging bespaarde kosten. De aannemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde 
van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde 
eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.  
 
Artikel 15: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever  
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.  
2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toe-
stand die de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voort-vloeiende 
kosten.  
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstof-fen 
verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.  
4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaron-
der begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven 
orders en aanwijzingen.  
5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, 
ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.  
6. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk pres-teert, 
komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdracht-gever.  
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de aannemer lijdt als gevolg van door de 
opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werk-zaamheden of verrichte leveringen.  
8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking 
treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds 
op de dag van de offerte had kunnen voorzien.  
 
Artikel 16: Aansprakelijkheid van de aannemer  
16.1 Ontwerpaansprakelijkheid  
1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de aannemer hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem 
kunnen worden toegerekend.  
2. De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamhe-
den overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeenge-komen, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 10% van 
de aannemingssom.  
3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf 
jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.  
 
16.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk  
1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met 
de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.  
2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer aansprakelijk voor schade aan 
het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aan-nemer in 
verband met de aard van het werk geen passende maat-regelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn 
rekening te doen komen.  
3. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de 
uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatig-heid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aan-nemer, 
zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.  
4. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uit- 
voering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn 
personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.  
 
16.3 Aansprakelijkheid na oplevering  
1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.  
2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:  
a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onder-kend had 
kunnen worden, tenzij de aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden 
toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de opdrachtgever kan worden toegerekend;  
b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever on-
derkend had kunnen worden en waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waar-schijnlijkheid 
moeten worden toegeschreven aan een omstan-digheid, die aan de aannemer kan worden toegerekend.  
3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee 
jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.  
4. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf 
jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het in lid 2 sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet 
worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ont-vankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de 
onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of 
dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waar-voor het blijkens de 
overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare 
voorzieningen.  
 
16.4 Overige bepalingen  
1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 16.1 tot en met 16.3 verplicht de aannemer van het gebrek binnen 
redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en de aan-nemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens 
rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.  
2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de aannemer aansprakelijk is niet in 
redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, mag de aannemer in plaats van herstel volstaan met het 
uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdracht-gever.  
3. De uit de artikelen 16.1 tot en met 16.3 voortvloeiende beperkin-gen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de 
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de aannemer.  
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Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht  
1. Alle geschillen, welke ook – waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar 
aanleiding van deze aannemingsovereenkomst of van over-eenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de 
opdrachtgever en de aannemer mochten ontstaan, worden be-slecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw 
overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragere-glement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor 
het tot stand komen van de overeenkomst luidt, behoudens voor zover op grond van de volgende leden een ande-re wijze van 
geschillenbeslechting geldt.  
2. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - welke opdrachtgever 
hierna wordt aangeduid als “consument-opdrachtgever” - heeft deze het recht een geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw of bij de gewone rechter.  
3. Indien de aannemer voornemens is tegen een consument-opdrachtgever een geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage, 
stelt de aannemer de consument-opdrachtgever daar-van schriftelijk of elektronisch op de hoogte en gunt hem daarbij een termijn van 
ten minste één maand om te kiezen voor beslech-ting van het geschil door de gewone rechter.  
4. De aannemer is gebonden aan de door de consument-opdrachtgever op grond van het derde lid tijdig aan de aannemer bekend 
gemaakte keuze. Indien de consument-opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn zijn keuze bij voorkeur schriftelijk of elektronisch 
aan de aannemer bekend maakt, is de aannemer vrij het geschil te laten beslechten door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.  
5. Voor de beslechting van geschillen tussen de aannemer en de opdrachtgever die niet is aan te merken als consument-opdrachtgever, 
doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.  
6. In afwijking van het eerste, vierde en vijfde lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze 
van de meest gerede partij, ter beslechting aan de bevoegde kan-tonrechter worden voorgelegd.  
7. Op de overeenkomst van aanneming van werk of op de overeen-komst tussen opdrachtgever en aannemer die daarvan een uit-

vloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

 


