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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DONGEN SCHILDERWERK 
 

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk opdraagt. 

1.2 Het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorschriften en voorwaarden. 

1.3 Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst. 

1.4 Dag: kalenderdag. 

1.5 Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene 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. 

1.6 Offerte: de schriftelijke aanbieding. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Van Dongen en opdrachtgever dan wel verleende opdrachten aan Van Dongen. 

2.2 In de offerte van Van Dongen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet van de hand worden 

gewezen. Ook indien bij opdrachtbevestiging de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van Van Dongen opzij zet, geldt 

dat niettemin de algemene voorwaarden van Van Dongen integraal van toepassing zijn. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen 

3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte. 

3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door 

opdrachtgever mogelijk te maken. 

3.4 Alle aanbiedingen geschieden volgens bestek en/of prijsaanvraag. 

3.5 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop vermoedelijk met het werk kan worden begonnen en bevat zo mogelijk een aanduiding van de geschatte duur van het werk en een vaste dan wel 

vermoedelijke datum van oplevering. 

3.6 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie: 

a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen, waarvoor het werk zal worden verricht; 

b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet Van Dongen een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk; 

c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet Van Dongen een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). 

3.7 Het aanbod vermeldt de betalingswijze. 

3.8 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 

3.9 Indien na een aanbieding een opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de calculatie in rekening worden gebracht, indien een opdrachtgever voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk met 

deze calculatievergoeding heeft ingestemd. 

 

Artikel 4 Prijzen en prijswijzigingen 

4.1 De door Van Dongen opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met 

inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij Van Dongen geldende werkomstandigheden en arbeidstijden. 

4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan Van Dongen kan worden toegerekend, zal Van Dongen de 

overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits Van Dongen bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke 

omstandigheden. 

4.3 Van Dongen mag de prijs eveneens aanpassen indien de kostenverhoging het gevolg is van de door opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang, tenzij 

Van Dongen de onjuistheid der gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken. 

 

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst 

5.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Van Dongen. 

5.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 

5.3 Indien geen van de partijen de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd en Van Dongen met instemming van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft 

gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de offerte te hebben aanvaard. 

 

Artikel 6 Rechten en verplichtingen Van Dongen 

6.1 Van Dongen zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders 

overeengekomen. 

6.2 Van Dongen neemt bij de uitvoering van het werk het daarop van toepassing zijnde bestek in acht, zoals dit van kracht zal zijn, ten tijde van de uitvoering van het werk. 

6.3 Van Dongen is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs 

behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, daaronder begrepen de ondergrond waarop opdrachtgever een werk laat 

uitvoeren, alsmede fouten en gebreken in door opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. 

6.4 Van Dongen is, ingeval Van Dongen de opdrachtgever ter zake heeft gewaarschuwd, en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke 

ondergrond heeft verlangd, niet aansprakelijk voor het door hem uitgevoerde werk op deze ondergrond. 

6.5 Van Dongen draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen. 

6.6 Van Dongen draagt er zorg voor dat aan de wettelijke verplichtingen, die verband houden met de afdracht van sociale premies en loonbelasting en die in verband staan met het aan hem 

opgedragen werk, stipt wordt voldaan. 

 

Artikel 7 Rechten en verplichtingen van opdrachtgever 

7.1 Opdrachtgever stelt Van Dongen in de gelegenheid het werk te verrichten. 

7.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Van Dongen tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en 

beschikkingen) en de overige voor het werk te verschaffen gegevens. 

7.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Van Dongen behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat 

de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient opdrachtgever Van Dongen daarvan tijdig in kennis te stellen. 

7.4 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in lid 3 moeten de voor Van Dongen verband houdende schade en kosten door opdrachtgever worden 

vergoed. 

7.5 Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is moeten de daaruit voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever 

worden vergoed. 

7.6 Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water 

alsmede de overige nutsvoorzieningen zijn voor zijn rekening. 

7.7 Opdrachtgever nodigt Van Dongen uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden of de voortgang daarvan. 

7.8 Opdrachtgever stelt bouwvoorzieningen waaronder steigervoorzieningen beschikbaar indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn. De bouw- en steigervoorzieningen moeten voldoen aan 

wettelijke voorschriften alsmede aan de door de Arbeidsinspectie gestelde c.q. te stellen veiligheidsvoorschriften. 

7.9 Opdrachtgever zorgt ervoor dat toegangswegen en aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat het materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het 

gebouw gebracht kunnen worden. 

7.10 Het personeel van Van Dongen heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij het werk. 

7.11 Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan persoon, goed of milieu zoveel als mogelijk wordt beperkt. 

7.12 Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch- en bouwafval indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn. 

7.13 Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van te verwerken materialen en materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld. 

7.14 De verplichtingen vermeld onder de voorafgaande leden geven opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding tegenover Van Dongen. 

7.15 Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door: 

a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; 

b. onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; 

c. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 
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d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 

7.16 Van Dongen is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, die hem toe te rekenen zijn. 

 

Artikel 8 Meerwerk en wijzigingen in omvang van het werk 

8.1 Wijzigingen in de overeenkomst c.q. opdracht dan wel voorwaarden van uitvoering zullen in principe schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de 

aanspraken van Van Dongen en van opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op diegene die de 

aanspraak maakt. 

8.2 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

- in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering; 

- in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; 

- in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden. 

8.3 Tenzij anders overeengekomen, is het meerwerk verschuldigd direct na voltooiing hiervan. 

8.4 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Van Dongen recht op een bedrag gelijk aan 10% van 

het verschil van die totalen. 

8.5 Stelposten zijn in de overeenkomst c.q. opdracht de genoemde bedragen, die in de aannemingsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij: 

- het aanschaffen van materialen, hetzij 

- het aanschaffen van materialen en het verwerken, hetzij 

- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst c.q. opdracht onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door opdrachtgever nader moet worden ingevuld. 

- ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst c.q. opdracht vermeld waarop deze betrekking heeft. 

8.6 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Van Dongen berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een vergoeding 

van 10%, dan wel een schriftelijke overeengekomen andere vergoeding. 

8.7 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen c.q. materialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingsom begrepen en worden deze 

niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van een stelpost, waarop de aanschaffing van de bouwstoffen c.q. materialen wordt verrekend voor zover zij door 

de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Van Dongen redelijkerwijs rekening heeft moeten houden. 

8.8 Meer en minderwerk kan onder meer consequenties hebben voor de overeengekomen en bij de uitvoering van de overeenkomst door Van Dongen te gebruiken materialen. Zonder daarmee in 

verzuim te geraken, kan Van Dongen een verzoek tot meer of minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden 

dan wel voor de te leveren zaken. 

 

Artikel 9 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering 

9.1 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in de overeenkomst uitgedrukt: 

- hetzij in een aantal werkbare werkdagen; 

- hetzij in een aantal werkdagen, -weken of -maanden; 

- hetzij door een bepaalde dag te noemen. 

9.2 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen, worden werkdagen, respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de 

aansprakelijkheid van Van Dongen gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. 

9.3 Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. 

9.4 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de opdrachtgever in overleg met Van Dongen worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend 

verzoek van Van Dongen. Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het, door of namens de opdrachtgever aanbrengen van 

bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, kan van Van Dongen niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en heeft hij 

recht op termijnsverlenging. 

 

Artikel 10 Opneming en goedkeuring 

10.1 De opneming van het werk geschiedt op schriftelijke tot de opdrachtgever gerichte aanvrage van Van Dongen, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel voltooid zal zijn. 

10.2 De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en in de regel binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag. De datum en het tijdstip van opneming worden aan Van Dongen tijdig en zo 

mogelijk drie dagen tevoren schriftelijk medegedeeld. 

10.3 Nadat het werk is opgenomen wordt aan Van Dongen binnen 8 dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken die de redenen 

voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Van Dongen is 

verzonden. 

10.4 Wordt niet binnen 8 dagen na opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd aan Van Dongen verzonden, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. 

10.5 Kleine gebreken die gevoeglijk voor een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming 

niet in de weg staan. Van Dongen is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 

 

Artikel 11 Oplevering 

11.1 Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. In het geval partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn 

overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. 

11.2 Het werk is opgeleverd wanneer Van Dongen aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid. 

11.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 

a. wanneer uiterlijk 8 werkdagen zijn verstreken nadat de opdrachtgever van Van Dongen schriftelijk dan wel mondeling de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft 

nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; 

b. wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als 

opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs 

verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Van Dongen kan worden toegerekend. 

11.4 Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Van Dongen aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden 

gevergd, aan Van Dongen de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van Van Dongen voor schade ten gevolge van de 

gebrekkige oplevering. 

11.5 Opdrachtgever kan vorderen dat Van Dongen de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever 

bij herstel in plaats van schadevergoeding. 

 

Artikel 12 Overmacht 

12.1 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die Van Dongen niet kan worden toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn risicosfeer ligt waardoor van Van Dongen niet kan 

worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd, dan heeft Van Dongen recht op termijnverlenging, is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen 

en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever. 

12.2 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtgever niet kan worden toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn risicosfeer ligt dan is deze gerechtigd het 

werk te doen beëindigen tegen vergoeding van door Van Dongen gemaakte kosten. 

12.3 Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken. 

Hieronder doch niet uitsluitend te verstaan: vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, transportmoeilijkheden, mechanische en ander storingen die Van Dongen in zijn bedrijf treffen, 

molest, brand, werkstaking, uitsluiting, vandalisme, oproer, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties en oorlog. 

12.4 De partij die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij is gehouden al die nodige maatregelen te nemen ter beperking van de te lijden schade. Indien deze 

maatregelen kosten met zich meebrengen, zullen deze kosten door de tegenpartij worden vergoed. 

 

Artikel 13 Zekerheidstelling en ontbinding 

13.1 Van Dongen kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever. Hiertoe is Van Dongen onder meer bevoegd een voorschot te vragen van maximaal 40% van de 

geoffreerde som inclusief verf. 

13.2 Na het sluiten van de overeenkomst kan Van Dongen zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en 

zolang de opdrachtgever in dit geval weigert, of niet in staat is zekerheid te stellen is Van Dongen gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden zulks ter keuze van Van Dongen. 

13.3 Partijen behouden zich het recht voor de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen: 

- indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeit; 

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Van Dongen omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
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- indien opdrachtgever in surséance van betaling verkeert of in staat van faillissement wordt verklaard. 

 

Artikel 14 Betaling 

14.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze veertien dagen is opdrachtgever direct in verzuim. 

14.2 Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige, al dan niet betwiste, vordering van opdrachtgever op Van Dongen. 

14.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag, waarop Van Dongen de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan 

de opdrachtgever heeft toegezonden. 

14.4 Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Van Dongen gerechtigd per direct het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is 

voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Van Dongen op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet. 

14.5 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Van Dongen de eindafrekening in bij de opdrachtgever. Deze bevat o.a. een specificatie van meer- en minderwerk. In de eindafrekening is 

opgenomen al hetgeen Van Dongen ingevolge de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft. Eventueel reeds betaalde termijnen worden in mindering gebracht op de verschuldigde 

hoofdsom. De berekening van de door opdrachtgever aan Van Dongen te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk. 

14.6 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, een gedeelte van een maand 

daaronder begrepen, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de volledige betaling. 

14.7 De totale buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag bij de 

opdrachtgever. 

14.8 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke 

kosten. Daarna strekken betalingen in mindering op de hoofdsom. 

 

Artikel 15 Non betaling 

Indien de betaling door opdrachtgever niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever na één betalingsherinnering zonder verdere ingebrekestelling in verzuim indien hij niet binnen 8 dagen na 

dagtekening van de betalingsherinnering heeft betaald. 

 

Artikel 16 Intellectueel eigendom 

16.1 De door of vanwege Van Dongen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. blijven zijn eigendom. 

16.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te 

worden geëerbiedigd. 

 

Artikel 17 Risico- en eigendomsvoorbehoud 

17.1 Van Dongen behoudt zich het recht van eigendom voor ter zake van alle geleverde materialen, onderdelen daarvan dan wel gereedschappen voor zover de geleverde materialen nog niet zijn 

verwerkt.  

17.2 Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen 

vestigen, is opdrachtgever verplicht om Van Dongen zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Van 

Dongen rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen. 

17.3 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden - ter plaatse van het werk respectievelijk op het bouwterrein zijn 

aangevoerd draagt de opdrachtgever het risico van schade, van welke aard dan ook aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, daaronder begrepen de schade op grond van 

ontvreemding, brand, waterschade en molest. Zulks lijdt uitzondering indien en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat beschadiging door welke oorzaak dan ook het gevolg is van nalatigheid 

aan de zijde van Van Dongen. 

 

Artikel 18 Garantie 

18.1 Van Dongen garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering, gedurende 3 jaar zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk dan 

wel haar werkzaamheden en/of behoudens andersluidende schriftelijke (garantie)afspraken tussen partijen. De garantie is afhankelijk van het aantal verfbeurten en de gebruikte verf zulks te 

beoordelen door Van Dongen. Indien opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot minder dan 2,5 verfbeurten is garantie uitgesloten. In beginsel zullen het eerste jaar eventuele gebreken geheel 

kosteloos worden verholpen. Het tweede jaar neemt Van Dongen 50% en het derde jaar 25% van de kosten van herstel voor haar rekening. Na deze periode van 3 jaar zullen alle kosten van herstel 

volledig door Van Dongen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het voorgaande laat onverlet dat Van Dongen ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk 

aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.  

18.2 Van Dongen staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde werk; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd. 

18.3 Garantie buiten schilderen 

Van Dongen garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk: 

- voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden; 

- voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren; 

- wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant. 

18.4 Garantie binnenschilderen 

Van Dongen garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk: 

- voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren; 

- wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant. 

18.5 Garantie behangen: 

Van Dongen garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden 

genomen. 

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid 

19.1 Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is Van Dongen voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor 

zover dit niet onder zijn leiding geschiedt. 

19.2 Van Dongen is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. 

19.3 Van Dongen is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten. 

19.4 Van Dongen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn. 

19.5 Opdrachtgever vrijwaart Van Dongen voor alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door Van Dongen verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken, waardoor die derde schade 

mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden. 

19.6 In geval van aansprakelijkheid is Van Dongen nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van 

de betreffende werkzaamheden. In geval Van Dongen voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval 

zal worden uitgekeerd. 

19.7 Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden Van Dongen van dit risico te vrijwaren. 

19.8 Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had 

moeten worden, schriftelijk aan Van Dongen is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt. 

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen 

20.1 Op overeenkomsten tussen Van Dongen en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

20.2 Geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen en als zodanig worden beschouwd) welke tussen opdrachtgever en Van Dongen mochten ontstaan naar aanleiding van 

de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard of van de overeenkomsten welke daaruit voortvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam. 


