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Algemene Voorwaarden     

De Makerië 
Aannemingsbedrijf 
 
Artikel 1: Definities 
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

- Opdrachtgever:  De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer, verder te 
noemen: De Makerië, de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of 
tot het verrichten van werkzaamheden 

- Opdrachtnemer: Aannemingsbedrijf De Makerië, gevestigd aan de Dalvoordeweg 31, 
      7688 PT Daarle. 
- Schriftelijk: hieronder kan ook digitaal worden volstaan. 

 
 Artikel 2: Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle 
overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten 
van werkzaamheden van De Makerië. 

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend 
indien deze door De Makerië aan Opdrachtgever schriftelijk zijn  bevestigd. 

3. Deze algemene voorwaarden zullen ook voor opdrachtgever gelden tegenover 
eventuele derden die De Makerië inschakelt voor de uitvoering van de opdrachten. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst 
voortgekomen deel-, vervolgsopdrachten, na- of deelbestellingen. 

 
 
Artikel 3: Totstandkoming van de offerte en overeenkomst 

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht door  
            De Makerië.  

2. De Makerië is gerechtigd om opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden 
aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht 
niet wordt geaccepteerd, deelt De Makerië dit binnen tien (10) werkdagen na 
ontvangst van de bestelling mee.  

3. Alle offertes en aanbiedingen van De Makerië zijn vrijblijvend en hebben een 
geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders is 
aangegeven.  De Makerië is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding 
hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen na offerte datum wordt 
bevestigd. 

4. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de 
geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door De Makerië gewerkte 
uren alsmede de daadwerkelijk door De Makerië gemaakte kosten worden 
doorberekend. 

5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk 
instemt met de aangeboden offerte. 

6. De Makerië behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,  
wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of uitzonderlijke prijsstijgingen 
van grondstoffen of transportkosten noodzakelijk is. 
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7. Op alle door De Makerië verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen  
behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, 
openbaarmaking en kopiëren is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van De Makerië. 

8. De in het vorige lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, monsters, tekeningen en 
modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van De Makerië en dienen op verzoek 
direct geretourneerd worden. 
 

 
Artikel 4: Uitvoering overeenkomst 

1. De Makerië zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeen- 
komstig de eisen van goed vakmanschap. 

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan De Makerië aangeeft 
dat deze noodzakelijk zijn of waaraan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te 
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig 
aan De Makerië verstrekt. 

3. De Makerië heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het 
moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft  
voldaan. De voor de totstandkoming van het werk benodigde bouwvergunning wordt  
door De Makerië aangevraagd. Voor rekening van de Opdrachtgever komen de 
kosten die in samenhang met de aanvraag van de bouwvergunning aan de overheid 
en andere  instanties verschuldigd zijn. Als de aard van het werk hiertoe aanleiding 
geeft, stelt De Makerië zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging 
van ondergrondse kabels en leidingen. 

4. De Makerië is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van 
door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft     
De Makerië het recht bepaalde werkzaamheden (in onder aanneming) te laten 
verrichten door derden. 

 
 
Artikel 5: Contractduur en uitvoeringstermijn 
      1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de werkzaamheden is geen 

fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 
 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een zorgvuldige 

uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te 
vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 
dienovereenkomstig aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, 
kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed.  

3. Indien de wijzigingen van- of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of 
kwalitatieve consequenties heeft, zal De Makerië Opdrachtgever hierover tevoren 
inlichten. 

4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal De Makerië aan Opdrachtgever 
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een 
overschrijding of onderschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. 
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5. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. 
Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd, 
worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening 
gebracht. 

 
 

Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever 
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat De Makerië tijdig kan beschikken over voor de 

opdracht benodigde gegevens en goedkeuring zoals vergunningen, ontheffingen en 
beschikkingen. 

2. De Makerië op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en)  
waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient  
c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheids- 
voorschriften. 

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat De Makerië tijdig kan beschikken over 
voldoende gelegenheid van aanvoer, opslag en afvoer van (bouw) materialen en 
hulpmiddelen. Tevens dienen er voldoende mogelijkheden te zijn voor het aansluiten 
van elektrische apparaten, verlichting en water. De energie-kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtgever. 

4. De plaats(en) waar de werkzaamheden plaatsvinden dienen vrij te zijn van obstakels  
en dergelijke. 

5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaam- 
heden en/of leveringen, die niet tot het werk van De Makerië behoren, zodanig en 
tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging 
ondervindt. 

6. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van Opdrachtgever    
vertraagd, kan De Makerië hiervoor bij Opdrachtgever kosten in rekening brengen. 

7. Indien Opdrachtgever of derden zich op de bouw begeven, zonder aanwezigheid   
van eigenaar of personeel van De Makerië, dan ligt de verantwoordelijkheid volledig  
bij Opdrachtgever. (Voorbeeld: verduistering en beschadiging van materialen) 

8. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of  
waaraan het werk moeten worden uitgevoerd teniet gaat of verloren raakt zonder dat  
dit aan De Makerië kan worden toegerekend, is De Makerië gerechtigd tot een  
evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van de verrichte arbeid en  
gemaakte kosten. 

9. Opdrachtgever staat De Makerië toe naam duidingen en reclame op het werkterrein  
aan te brengen, tenzij Opdrachtgever hier vooraf mondeling dan wel schriftelijk  
bezwaar tegen maakt. 
 

 
Artikel 8: Prijzen en betalingen 

1. Alle door De Makerië  opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is 
overeengekomen. 

2. Betaling door Opdrachtgever vindt zonder aftrek, korting of verrekening plaats binnen 
30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen in de opdracht. Bezwaren 
tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

3. De Makerië heeft het recht voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van een 
opdracht zoals het vragen van een vooruitbetaling. 
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4. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting 
van de Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op. 
 
 

Artikel 9: Rente en Incassokosten 
1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever vanaf de dag dat 

betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. 
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling (volgens artikel 7 lid 2), dan is de 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente 
verschuldigd van 2% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente 
hoger is, die dan zal worden toegepast. De rente over het opeisbare bedrag zal 
worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot en met het 
moment van voldoening van het volledige bedrag. 

3.  Indien De Makerië haar vordering ter incasso uitbesteedt, verbeurt de Opdrachtgever  
tevens een contractuele boete ten bedrage van 15% over het verschuldigde bedrag 
met een minimum van € 150,00 onverminderd de verschuldigde (contractuele) rente.  

4.  Indien De Makerië echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs 
noodzakelijk waren, dan komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door 
Opdrachtgever in aanmerking. 

5. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op 
opdrachtgever worden verhaald. 

6. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 
 
 
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 

1. De Makerië behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot 
op het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan De Makerië zijn betalingsverplichtingen 
heeft voldaan.  

2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende    
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk   
de beslag leggende gerechtsdeurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op   
de eigendomsrechten van De Makerië. 

4. Opdrachtgever is verplicht De Makerië op de hoogte te stellen van het feit dat derden  
rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een 
eigendomsvoorbehoud rust. 

5. Voor het geval dat De Makerië haar in dit artikel aangeduide eigendomsrecht wil  
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare  
toestemming aan De Makerië of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen     
te betreden waar de eigendommen van De Makerië zich bevinden en die zaken mee  
terug te nemen. 

 
 
Artikel 11: Meer- en minderwerk 

1. Meer- en minder dient schriftelijk tussen De Makerië en Opdrachtgever 
overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd. 

2. De Makerië zal op verzoek van Opdrachtgever alle aangegeven veranderingen in de 
opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht het 
meerwerk te verrekenen. 

3. Bij meerwerk heeft De Makerië het recht hierover een vergoeding van 10% in 
rekening te brengen aan de Opdrachtgever, als vergoeding voor algemene kosten 
(overheadkosten). 
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4. Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst 
worden voorzieningen, die De Makerië ten gevolge van de schorsing moet treffen als 
meerwerk verrekend. 

5. Zonder daarmee in het verzuim te raken, kan De Makerië een verzoek tot meer- of 
minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben 
voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. 

 
Artikel 12. Op- en aflevering: 

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is 
goedgekeurd door de Opdrachtgever. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een 
door De Makerië en Opdrachtgever ondertekend opleveringsrapport opgemaakt. 
Een tekortkoming die door De Makerië niet wordt erkend wordt in het 
opleveringsrapport als zodanig vermeld. 

2. Het werk wordt ook geacht te zijn opgeleverd indien en voor zover het in gebruik  
wordt genomen. 

3. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de  
Opdrachtgever. 

4. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van  
30 dagen in. In deze onderhoudstermijn zal De Makerië eventuele kleine gebreken 
kosteloos herstellen. 

      5.   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 Makerië in plaats van  
            herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de  
            Opdrachtgever. 

6.   Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd, c.q. de  
werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale  
termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn. 

7.   Bij (op) levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke  
transactie beschouwd en kan door De Makerië per transactie worden gefactureerd. 

8.   Het risico betreffende geleverde zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment  
van levering. 

9.   Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de Opdrachtgever komende  
omstandigheden, De Makerië het werk niet binnen de gestelde termijn kan afleveren,  
heeft De Makerië recht op een verlenging van de termijn, zodanig van duur als deze  
redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor Opdrachtgever komende  
omstandigheid. 

    10.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met  
Opdrachtgever overeengekomen leveringsadres. Opdrachtgever is gebonden op  
voormeld adres ‘voor ontvangst’ van de geleverde zaken te tekenen. 

    11.  Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de  
overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan  
Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van  
Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden  
gebracht. 

    12.  De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen of het moment  
waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.  

    13.  Indien de Opdrachtgever nalatig is met het opvolgen van instructies noodzakelijk ter    
bescherming van de aangeleverde- en/of verwerkte materialen, is het risico voor    
schade voor rekening van Opdrachtgever.  
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Artikel 13. Garantie en aansprakelijkheid 
1. De Makerië garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van welke 

gebreken ook. 
2. De Makerië is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door haar geleverde 

zaken, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld. 
3. De Makerië is nimmer aansprakelijk voor geleden (bedrijfs)schade en/of andere 

gevolgschade van Opdrachtgever. 
4. Indien Opdrachtgever schade wil verhalen bij De Makerië, dan is de wettelijke termijn 
      van 5 jaar van toepassing.  
5. Indien De Makerië toch aansprakelijk mocht worden gesteld, dan zal deze 

aansprakelijkheid het bedrag dat aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht,  
niet te boven gaan. 

      6.  De Opdrachtgever verliest zijn rechten jegens De Makerië en is aansprakelijk voor  
alle schade en vrijwaart De Makerië tegen iedere aanspraak van derden ter zake van  
schadevergoeding indien en voor zover: 
a. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of 

adviezen van De Makerië strijdig gebruik en/of foutief onderhoud van en/of 
ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken c.q. het resultaat van de 
verrichte werkzaamheden, door de Opdrachtgever; 

b. Voormelde schade is ontstaan door fouten en/of onjuistheden tekeningen, 
berekeningen, gegevens, materialen e.d. die door Opdrachtgever aan De Makerië 
zijn gegeven en/of voorgeschreven; 

c. Voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens Opdrachtgever 
aan De Makerië. 

d. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever zelf of een derde in 
opdracht van Opdrachtgever reparaties of andere bewerkingen/werkzaamheden 
aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van De Makerië. 
 

 
Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten 

1. De Makerië is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van 
intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit en/of verband houden 
met de (uitvoering) van de overeenkomst.  

2. De uitvoering van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of 
overdracht daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van 
de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan De Makerië voorbehouden. 

3. Ingeval door Opdrachtgever een gebruikersrecht wordt verkregen, geldt dit slechts 
voor eigen gebruik, waardoor Opdrachtgever niet gerechtigd is tot het gebruik anders 
dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het op een andere 
wijze kenbaar maken aan derden. 

 
 
Artikel 15. Overmacht 

1. Bij overmacht aan de zijde van Opdrachtgever of De Makerië, heeft De Makerië het 
recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever te 
ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever voor een 
redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
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2. Onder overmacht aan de zijde van De Makerië  wordt in het kader van deze 
Algemene Voorwaarden verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming van De 
Makerië, van de door De Makerië ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige 
zwaarwegende redenen aan de zijde van De Makerië. 

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van De 
Makerië zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en 
buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van 
De Makerië en/of van de Opdrachtgever of dreiging van deze omstandigheden, 
verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande 
valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van 
elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen,  
evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export 
belemmerende maatregelen, ontstane transportmoeilijkheden en leverings-
problemen.  

4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, 
moet de Opdrachtgever in ieder geval zijn verplichtingen jegens De Makerië tot aan 
dat moment nakomen. 
 
 

Artikel 16: Opschorting en ontbinding: 
1. De Makerië is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of  

de overeenkomst te ontbinden, indien: 
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig  

                   nakomt; 
b. Na het sluiten van de overeenkomst De Makerië ter kennis gekomen    

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de 
verplichtingen niet zal nakomen. 
In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever de  
overeenkomst slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de  
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar  
rechtvaardigt. 

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te    
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en    
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.              

2. Voorts is De Makerië bevoegd de overeenkomst te laten ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de  
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid         
niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden 
voordoen, die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van  De Makerië 
op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Makerië de nakoming van  
de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Wet en de  
overeenkomst. 

      4.   Kosten als gevolg van ontbinding worden eveneens door De Makerië verhaald op 
            de Opdrachtgever. 
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Artikel 17: Privacy 

1.  De Makerië biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze   
     diensten is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. De Makerië hecht groot   
     belang aan de bescherming en veiligheid van privacy van Opdrachtgevers. 
 

 
Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en De Makerië, waarop deze  
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Opdrachtgever en De Makerië zullen pas een beroep op de rechter doen nadat       
zij zich ten uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te 
beslechten. 

3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt is de rechterlijke instantie in het   
arrondissement van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer bevoegd  
kennis te nemen van de geschillen.  
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