
 
 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Wouters Daktechniek BV 

Art. 1 Onvoorziene omstandigheden 
Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk 
voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever. Indien 
de ondernemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien 
de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist. Eventuele extra kosten die de 
ondernemer moet maken in verband met de onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen 
vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, 
tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van de ondernemer 
komt. 

Art. 2 Niet-nakoming van de overeenkomst 
Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de 
nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke 
nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

Art. 3 Aansprakelijkheid 
De ondernemer is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een 
tekortkoming die aan de ondernemer of aan de persoon in haar dienst, dan wel aan personen die door 
haar  zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de opdrachtgever zijn 
opgedragen, toe te rekenen is of voor haar risico komt. De opdrachtgever is tegenover de ondernemer 
aansprakelijk voor de schade die door een aan hem/haar  toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk 
aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan ondernemer  verschuldigd zijn. 
Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien 
deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze 
rechtspersoon, deze persoon tevens in privé de opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon 
is deze natuurlijke persoon derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, 
onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een 
rechtspersoon gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.  

Art. 4 Klachten 
Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk 
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, binnen 6 maanden na oplevering van het 
uitgevoerde werk. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn 
rechten terzake verliest. 

Art. 5 Garantie/conformiteit 
De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid  van het door de ondernemer geleverde werk. 
Garantie wordt verleend zoals als garantietermijn staat vermeld op de offerte en/of het 
aanneemcontract. 
De ondernemer garandeert de waterdichtheid van de dakbedekkingsconstructie. Deze garantie vangt 
hetzij aan met de ingebruikneming van het werk  of onderdelen daarvan indien deze ingebruikneming 
eerder plaatsvindt dan de oplevering van het werk of onderdelen  daarvan dan wel met de oplevering 
van het werk of onderdelen daarvan. Gebreken  die onder deze garantie vallen zullen binnen een  



 
 

 

 

 

 

redelijke termijn na de melding kosteloos door de ondernemer worden verholpen. 
De ondernemer en de opdrachtgever kunnen schriftelijk een andere garantieperiode overeenkomen. 
De ondernemer sluit elke aansprakelijk uit en geeft in afwijking op het bepaalde in dit artikel, geen 
garantie op (herstel)werk van door derden uitgevoerd werk. 
Indien er werkzaamheden door derden plaatsvinden aan of op het geleverde werk i.c. dak, waarbij 
tevens gedacht kan worden aan het plaatsen van zonnepanelen dan wel het verrichten van 
werkzaamheden aan zonnepanelen of anderszins, vervalt direct de garantie van de door aannemer  
uitgevoerde werkzaamheden. 
Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn/haar rechten en verplichtingen over op zijn 
rechtverkrijgenden onder algemene titel. 

Art. 6 Verzekering 
De ondernemer zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afsluiten. 

Art. 7 Eindafrekening/Betaling 
De reden van een eventuele overschrijding van de offerte dient uit de specificatie te blijken. De 
eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de geleverde materialen c.q. uitgevoerde 
werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel meer- en/of 
minderwerk. Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen 
14 dagen na datum factuur. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht  zonder 
verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de 
betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem 
alsnog de gelegenheid geeft  binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te 
betalen. Over de betaling die niet tijdig is verricht, zal de ondernemer rente in rekening brengen vanaf 
het verstrijken  van de betalingstermijn  tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente 
bedraag een ½ % per maand waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. De 
ondernemer is na verloop van de termijn  van veertien dagen bevoegd zonder nader ingebrekestelling 
tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe 
overgaat, zijn de daaraan verbonden gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke kosten naar 
redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever. 

Indien er op de afgesproken betaaldatum,  van een termijnbetaling  het verschuldigde bedrag niet op 
onze rekening is bijgeschreven zullen onze werkzaamheden zonder verdere ingebrekestelling, direct 
worden gestaakt zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding. De 
werkzaamheden zullen ná betaling direct, dan wel in overleg met de opdrachtgever, hervat worden. 
De opdrachtgever  is aansprakelijk voor de kosten die de ondernemer vanaf het moment van 
verstrijken  van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte ,ter inning van de vordering maakt, 
alsmede terzake  van de door de ondernemer bestede tijd op basis van het gebruikelijke uurtarief. 
Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente 
bedraagt een ½% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.  Bij 
opschorten dan wel staken van de werkzaamheden is de ondernemer op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor de eventuele schade die opdrachtgever hierdoor lijdt. 


