Algemene voorwaarden A-HA
Artikel 1:Omschrijving van de activiteiten:
A-HA houdt zich bezig met bouw waarin:
de vormgeving een belangrijke rol speelt.
Bouw en ontwerp zijn gedurende het gehele
bouwproces gelijkwaardig. Hert ontwerp
ontwikkelt zich in de bouw. Een A-HA bouwer
voert niet alleen uit wat is bedacht maar geeft
ook vorm, is vormgever.
A-HA is dan ook geen aannemer of
architectenbureau in de gebruikelijke zin
van het woord:
De achtergrond van de mensen die bij AHA werken is dan ook niet primair die van
bouwvakker, aannemer of architect.
Van origine hebben de bouwers bij A-HA
vaker een achtergrond als beeldhouwer,
ruimtelijk vormgever, meubelmaker en
dergelijke en worden verder gevraagd om
hun ervaring met en liefde voor het bouwen.
Daar waar wij in onze overeenkomsten dan
ook spreken over “De aannemer:” spreken
we niet over de klassieke aannemer maar
over de bouwer/uitvoerder/ontwerper als
hierboven in dit artikel wordt omschreven.
Het begrip “Aannemer” wordt door ons dus in
al onze overeenkomsten alleen maar gebruikt
om de persoon of organisatie aan te duiden
die het totaal van het werk in de bouw
organiseert. De verantwoordelijkheid voor de
verschillende onderdelen van het werk
worden gaande het project afgesproken. De
betrokken werkers zijn voor de delen van het
door hen uitgevoerde werk zelf
verantwoordelijk. Tenzij anders afgesproken.
Artikel 2: Verplichtingen van de
opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de
aannemer tijdig kan beschikken over de
gedeelten van het gebouwde waaraan het
werk zal worden uitgevoerd. Als de
aannemer voor of uiterlijk bij het sluiten van
de overeenkomst aan de opdrachtgever
heeft medegedeeld dat het voor de
uitvoering van het werk noodzakelijk is dat
het gebouw geheel of gedeeltelijk wordt

ontruimd, zorgt de opdrachtgever tijdig voor
die ontruiming.
Voor of uiterlijk bij het sluiten van de
overeenkomst stellen opdrachtgever en
aannemer vast welke mogelijkheden er zijn
om de voor de uitvoering van het werk
benodigde bouwmaterialen op te slaan.
2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de
aannemer kan beschikken over elektriciteit,
gas en water.
3. De kosten van elektriciteit, gas en water
ten behoeve van de uitvoering van het werk
zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever kan tijdens de uitvoering
van het werk, door derden werkzaamheden
of leveringen laten plaatsvinden. Zodra de
opdrachtgever van die bevoegdheid gebruik
wil maken, informeert hij de aannemer. De
opdrachtgever zorgt ervoor, dat de door
derden uit te voeren werkzaamheden en
leveringen zodanig en zo tijdig worden
verricht, dat de uitvoering van het werk
daardoor niet wordt belemmerd of vertraagd.
5. De opdrachtgever staat in voor de
bouwmaterialen die hij met het oog op de
uitvoering van het werk aan de aannemer ter
beschikking stelt.
6. Als het werk wordt uitgevoerd naar een
door of namens de opdrachtgever
vervaardigd ontwerp, staat de opdrachtgever
in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp,
tenzij de aannemer die verantwoordelijkheid
uitdrukkelijk van de opdrachtgever heeft
overgenomen.
7. De in het vijfde en zesde lid omschreven
verantwoordelijkheden van de
opdrachtgever laten de waarschuwingsplicht
van de aannemer, als bedoeld in artikel 3 lid
19 en artikel 4 lid 10, onverlet.
8. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid
6, draagt de opdrachtgever het risico van het
door de aannemer aantreffen van een zaak
die een wezenlijke belemmering of
bemoeilijking van de uitvoering betekent,
behoudens voor zover de aannemer
redelijkerwijs van de aanwezigheid van die
zaak op de hoogte was of op de hoogte
behoorde te zijn. Doet zich een dergelijke
belemmering of bemoeilijking voor, dan
treden aannemer en opdrachtgever met
elkaar in overleg over de gevolgen daarvan.
9. De kosten voor een aanvullende
verzekering op het project als omschreven in

artikel 3 lid 12 en 17 en artikel 4 lid 6 en 9
zijn voor rekening van de opdrachtgever.
10. De opdrachtgever geeft zich rekenschap
van het bijzondere karakter van het
bouwbedrijf A-HA als omschreven in artikel 1
en 3.
Artikel 3: Verplichtingen van de aannemer
en de opdrachtgever in het geval er niet
gewerkt wordt op basis van een offerte :
1. De aannemer verplicht zich de
opdrachtgever goed te informeren over het
bijzondere karakter van het bouwbedrijf A-HA:
opdrachtgever en aannemer verplichten zich
alles in het werk te stellen om niet alleen te
komen tot een deugdelijk maar ook bijzonder
ontwerp.
AHA onderscheidt zich o.m. door
hoogwaardige vormgevingseisen.
Voor veel onderdelen van de in het totale
bouwproces te realiseren objecten wordt er
gestreefd naar een hoge mate van uniciteit.
Dit impliceert bijvoorbeeld dat er vaak niet
gewerkt wordt op basis van een op voorhand
(volledig) bekend ontwerp. Een belangrijk
element van de werkwijze is dat de
uitvoerders/ontwerpers in de gelegenheid
worden gesteld om het ontwerp tijdens de
uitvoering aan te passen, te veranderen en
zich zo te laten ontwikkelen. Dit steeds in
nauwe samenspraak met de opdrachtgever.
Ter verduidelijking: In sommige gevallen zal je
het vervaardigingsproces kunnen vergelijken
met het maken van een schilderij of een
sculptuur.
In andere gevallen zal er sprake zijn van een
product wat zich nog niet eerder bewezen
heeft. Je kan dan eerder spreken van een
prototype.
De aannemer verplicht zich daarbij tot de
grootst mogelijke inspanning om in nauwe
samenspraak met de opdrachtgever te komen
tot een niet alleen bijzonder maar ook
deugdelijk ontwerp. De aannemer is verplicht
de opdrachtgever te wijzen op beperkingen of
onvolkomenheden in het vervaardigde
ontwerp , een en ander voor zover de
aannemer deze kende of redelijkerwijs
behoorde te kennen. Als de aannemer de in
dit lid omschreven verplichting niet nakomt, is
hij voor de schadelijke gevolgen van zijn
verzuim aansprakelijk.
2. De aannemer verplicht zich tot de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in de verslaggeving

naar en het betrekken van de opdrachtgever
bij het tot stand komen van het werk. Hij
maakt duidelijke afspraken over de frequentie
van de schriftelijke en mondelinge
verslaggeving.
3. De verslaggeving bij projecten zonder
offerte bestaat uit 2 delen: één deel met
verslaggeving van de voortgang van het
project en een ander deel met de financiële
verslaggeving.
4. In het voortgangsverslag worden
ondermeer vastgelegd: alle eisen, wensen
van de opdrachtgever en ook verwachtingen
waarvan niet zeker is of die ook te realiseren
zijn. De aannemer doet verslag van de
mogelijkheden, de eerste ontwerpen, de
voortgang van het werk en de ontwikkeling
van het ontwerp.
5. De uitvoerder / ontwerper heeft het recht
het ontwerp zich binnen het kader van het de
gemaakte afspraken en het frequente overleg
tijdens de bouw te laten ontwikkelen waarbij
de verplichting van de uitvoerder / ontwerper
daar in het eerstvolgende overleg met de
opdrachtgever ruggespraak over te hebben.
6. De frequentie van de
voortgangsverslaggeving en de financiële
verslaggeving wordt in onderling overleg
vastgesteld. De datum van het eerstvolgende
verslag wordt in het voorgaande verslag
vastgelegd. Het eerste verslag dient
desgewenst te worden ondertekend door
beide partijen en dient dan als formele
bevestiging van de opdrachtverstrekking.
7. De opdrachtgever heeft het recht de
opdracht in te trekken. Er geldt hierbij een
opzegtermijn van 2 weken. Onder verwijzing
naar wat in artikel 7 en 8 is gesteld over de
stillegging van het werk en opzegging.
8. Het voortgangsverslag en het financieel
verslag wordt door de opdrachtgever voor
akkoord bevonden indien hij niet binnen twee
weken na dagtekening uitdrukkelijk schriftelijk
bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud.
9. Het financieel verslag betreft een duidelijk
en goed gespecificeerd verslag van de
kosten tot dat moment. Het verslag bestaat uit
3 gespecificeerde overzichten betreffende
arbeid , kosten en uitgaven t.b.v. het project
en een totaalbalans tot dat moment.
De kosten en uitgaven worden waar mogelijk
verantwoord middels aankoopnota’s.
Bij de uitgaven wordt gerekend met de aan de
aannemer berekende prijzen of de kosten

voor arbeid verricht door derden. Tenzij
anders overeengekomen is de opdrachtgever
hierover een aannemersvergoeding van 10%
verschuldigd.
Over de hoogte van de kosten waarover geen
nota overgelegd kan worden (verbonden aan
gebruik werkplaatsen, machines,
gereedschappen, transportmiddelen,
materiaal uit eigen voorraad en andere
eventueel voor het werk noodzakelijke
voorzieningen) worden vooraf duidelijke
afspraken gemaakt.
10. 2 weken na de akkoordbevinding als
geformuleerd in lid 8 geldt het financieel
verslag als rekening en dient de rekening
binnen twee weken na deze
akkoordbevinding door de opdrachtgever te
zijn betaald tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
11. Minimaal eens per kwartaal wordt over de
verschillende rekeningen één afsluitende
nota geschreven tenzij nadrukkelijk anders
is overeengekomen. De opdrachtgever heeft
het recht tot inzage van alle nota’s over alle
uitgaven aan materialen, vergoedingen aan
derden en andere noodzakelijke onkosten.
12. Schade ten gevolge van het werk en de
uitvoering daarvan zijn alleen voor risico van
de aannemer zover deze gedekt zijn door de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
de verschillende individuele freelancers die
meewerken aan het project als
hoofdaannemer of onderaannemer en voor
zover de opdrachtgever aantoont dat deze
door de uitvoering van het werk is toe
gebracht, tenzij die schade het gevolg is van
een omstandigheid die niet aan de
aannemer is toe te rekenen en zover
zij al het mogelijke hebben gedaan om bij
hen in redelijkheid als bekend te
veronderstellen onverantwoorde risico’s uit
te sluiten. Dit risico gaat in bij aanvang van
het werk tot en met de dag waarop het werk
is opgeleverd of geacht kan worden te zijn
opgeleverd .
De hoofdaannemer is gehouden de
opdrachtgever te informeren over
werkzaamheden of omstandigheden
waarvoor hij het risico zodanig acht dat een
aanvullende verzekering nodig is. De
opdrachtgever heeft het recht dit risico voor
eigen verantwoordelijkheid te nemen. De
aannemer is daarbij echter volledig
gevrijwaard daar waar schade ontstaat

voortkomend uit de zaak waar hij op heeft
gewezen. Behalve het werk kan de
aanvullende verzekering worden uitgebreid
met de verzekering van hulpgoederen en de
eigendommen (gereedschappen,
steigermateriaal e.d.) van hoofdaannemer
en onderaannemers.
13. De voor de totstandkoming van het werk
benodigde bouwvergunning wordt door de
aannemer aangevraagd. Voor rekening van
de opdrachtgever komen de kosten die in
samenhang met de aanvraag van de
bouwvergunning aan de overheid en aan
andere instanties verschuldigd zijn.
14.Als de aard van het werk hiertoe
aanleiding geeft, stelt de aannemer zich
voor de aanvang van het werk op de hoogte
van de ligging van ondergrondse kabels en
leidingen.
15.De aannemer wordt geacht bekend te zijn
met de voor het werk van belang zijnde
overheidsvoorschriften en voorschriften van
nutsbedrijven, voor zover deze op de dag
van de totstandkoming van de overeenkomst
gelden. De aan de naleving van deze
voorschriften verbonden gevolgen zijn voor
zijn rekening.
16.De aannemer kan onderdelen van het
werk in onderaanneming laten uitvoeren,
maar blijft voor die onderdelen volledig
verantwoordelijk tenzij anders is
overeengekomen in de
voortgangsverslaggeving.
17.De aannemer is verplicht de opdrachtgever
te wijzen op onvolkomenheden in het door of
namens de opdrachtgever vervaardigde
ontwerp en in de door hem ter beschikking
gestelde bouwmaterialen, een en ander voor
zover de aannemer deze kende of
redelijkerwijs behoorde te kennen. Als de
aannemer de in dit lid omschreven
verplichting niet nakomt, is hij voor de
schadelijke gevolgen van zijn verzuim
aansprakelijk.
18.Als de opdrachtgever de aannemer
verzoekt om de toepassing van bepaalde
werkwijzen of bouwmaterialen, anders dan
de in lid 15 bedoelde bouwmaterialen, dan
wel aan de aannemer verzoekt
bouwmaterialen bij een bepaalde
leverancier te betrekken, blijft de
verantwoordelijkheid voor de betreffende
werkwijzen, bouwmaterialen en leveranciers
bij de aannemer berusten tenzij de

opdrachtgever ondanks een door de
aannemer gegeven waarschuwing, heeft
volhard in zijn verzoek.
19. Voor oplevering van werk zonder offerte
uitgevoerd gelden dezelfde opleveringsvoorwaarden als vastgelegd in artikel 5 met
uitdrukkelijke uitsluiting van lid 6, 7 en 8.
Deze zijn alleen van toepassing indien er
een duidelijke en schriftelijke afspraak is
gemaakt over de opleveringsdatum.
Artikel 4: Verplichtingen van de aannemer
indien het werk op basis van een offerte in
een overeenkomst vastgelegd wordt
uitgevoerd :
1. De aannemer is verplicht het werk goed en
deugdelijk en naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren. Met
inachtneming van artikel 2 lid 5, staat de
aannemer in voor de goede hoedanigheid
van de bouwstoffen, voor de geschiktheid
voor hun bestemming en voor hun tijdige
levering.
2. De aannemer staat in voor de
deugdelijkheid van het door of namens hem
vervaardigde ontwerp. De omstandigheid
dat het ontwerp door of namens de
aannemer is vervaardigd op basis van een
van de opdrachtgever afkomstig
schetsontwerp, of daaraan gelijk te stellen
ontwerp-voorstel, leidt niet tot een
vermindering van deze verantwoordelijkheid.
3. De uitvoering van het werk moet zodanig
zijn, dat de totstandkoming van het werk
binnen de overeengekomen termijn
gewaarborgd is.
4. De voor de totstandkoming van het werk
benodigde bouwvergunning wordt door de
aannemer aangevraagd. Voor rekening van
de opdrachtgever komen de kosten die in
samenhang met de aanvraag van de
bouwvergunning aan de overheid en aan
andere instanties verschuldigd zijn.
5. Als de aard van het werk hiertoe
aanleiding geeft, stelt de aannemer zich
voor de aanvang van het werk op de hoogte
van de ligging van ondergrondse kabels en
leidingen.
6. Schade tengevolge van het werk en de
uitvoering daarvan zijn alleen voor risico van
de aannemer zover deze gedekt zijn door de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
de verschillende individuele freelancers die
meewerken aan het project als

hoofdaannemer of onderaannemer en voor
zover de opdrachtgever aantoont dat deze
door de uitvoering van het werk is toe
gebracht, tenzij die schade het gevolg is van
een omstandigheid die niet aan de
aannemer is toe te rekenen en zover
zij al het mogelijke hebben gedaan om bij
hen in redelijkheid als bekend te
veronderstellen onverantwoorde risico’s uit
te sluiten. Dit risico gaat in bij aanvang van
het werk tot en met de dag waarop het werk
is opgeleverd of geacht kan worden te zijn
opgeleverd .
De hoofdaannemer is gehouden de
opdrachtgever te informeren over
werkzaamheden of omstandigheden
waarvoor hij het risico zodanig acht dat een
aanvullende verzekering (als in artikel 2 lid 9
vermeldt) nodig is. De opdrachtgever heeft
het recht dit risico voor eigen
verantwoordelijkheid te nemen. De
aannemer is daarbij echter volledig
gevrijwaard daar waar schade ontstaat
voortkomend uit de zaak waar hij op heeft
gewezen. Behalve het werk kan de
aanvullende verzekering worden uitgebreid
met de verzekering van hulpgoederen en de
eigendommen (gereedschappen,
steigermateriaal e.d.) van hoofdaannemer
en onderaannemers.
7. De aannemer wordt geacht bekend te zijn
met de voor het werk van belang zijnde
overheidsvoorschriften en voorschriften van
nutsbedrijven, voor zover deze op de dag
van de totstandkoming van de overeenkomst
gelden. De aan de naleving van deze
voorschriften verbonden gevolgen zijn voor
zijn rekening.
8. De aannemer kan onderdelen van het
werk in onderaanneming laten uitvoeren,
maar blijft voor die onderdelen volledig
verantwoordelijk.
9.De aannemer is verplicht de opdrachtgever
te wijzen op onvolkomenheden in het door of
namens de opdrachtgever vervaardigde
ontwerp en in de door hem ter beschikking
gestelde bouwmaterialen, een en ander voor
zover de aannemer deze kende of
redelijkerwijs behoorde te kennen. Als de
aannemer de in dit lid omschreven
verplichting niet nakomt, is hij voor de
schadelijke gevolgen van zijn verzuim
aansprakelijk.

10.Als de opdrachtgever de aannemer
verzoekt om de toepassing van bepaalde
werkwijzen of bouwmaterialen, anders dan
de in lid 9 bedoelde bouwmaterialen, dan
wel aan de aannemer verzoekt
bouwmaterialen bij een bepaalde
leverancier te betrekken, blijft de
verantwoordelijkheid voor de betreffende
werkwijzen, bouwmaterialen en leveranciers
bij de aannemer berusten, tenzij de
opdrachtgever ondanks een door de
aannemer gegeven waarschuwing, heeft
volhard in zijn verzoek.
Artikel 5:
Oplevering van opdrachten
als in offerte en middels overeenkomst
vastgelegd
1. De aannemer deelt tijdig voor voltooiing
van het werk aan de opdrachtgever mee op
welke datum het werk gereed is voor
oplevering.
2. Onder oplevering wordt verstaan de datum
waarop het werk aan de opdrachtgever
wordt opgeleverd, nadat een rapport van
eventuele tekortkomingen is opgemaakt en
door partijen is ondertekend.
3. Een tekortkoming die door de aannemer
niet wordt erkend wordt in het
opleveringsrapport als zodanig vermeld.
4. De bij oplevering geconstateerde en
erkende tekortkomingen worden zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 45 werkbare
werkdagen, hersteld. Deze termijn geldt ook
als de aannemer besluit om een door hem
aanvankelijk niet erkende tekortkoming
alsnog te herstellen.
5. Als 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 oplevering.
6. Daar waar in de overeenkomst bij het
gebouwde een levertijd is afgesproken, is bij
overschrijding van de overeengekomen
bouwtijd de aannemer een gefixeerde
schadevergoeding aan de opdrachtgever
verschuldigd van € 25,-- per kalenderdag
tot de dag waarop het werk aan de
opdrachtgever wordt opgeleverd. Als door
de aannemer een dag van oplevering is
aangekondigd die ligt binnen de
overeengekomen bouwtijd, doch op die dag
blijkt dat in redelijkheid niet van oplevering

kan worden gesproken, is de in de vorige zin
bedoelde schadevergoeding vanaf die dag
verschuldigd. De schadevergoeding is
zonder ingebrekestelling verschuldigd en
kan worden verrekend met hetgeen de
aannemer nog toekomt.
7. Als de mededeling dat het werk zal worden
opgeleverd op een dag die ligt binnen de
overeengekomen bouwtijd, nadien door de
aannemer wordt herroepen, is hij de in het
vorige lid bedoelde schadevergoeding
verschuldigd vanaf de aangekondigde dag
van oplevering tot de dag waarop het werk
aan de opdrachtgever wordt opgeleverd,
tenzij de aannemer aannemelijk maakt dat
de opdrachtgever als gevolg van het
herroepen geen nadeel ondervindt.
8. 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 respectievelijk halve
werkdagen, worden als onwerkbaar
beschouwd, wanneer daarop door niet voor
rekening van de aannemer komende
omstandigheden gedurende tenminste 5
uren, respectievelijk tenminste 2 uren, door
het grootste deel van de arbeiders of
machines niet kan worden gewerkt.
Artikel 6:
Serviceperiode
Na de oplevering geldt een serviceperiode
van 3 maanden. De aannemer zal
tekortkomingen die in de serviceperiode
worden ontdekt herstellen, met uitzondering
van die waarvan hij aannemelijk maakt dat
de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de
opdrachtgever.
Artikel 7:
Aansprakelijkheid na afloop
van de serviceperiode
1. Na de serviceperiode is de aannemer niet
meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan
het werk tenzij: a. het werk of enig onderdeel
daarvan een tekortkoming bevat die door de
opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder dan
op het tijdstip van ontdekking onderkend had
kunnen worden; b. het werk of enig
onderdeel een ernstige tekortkoming heeft.

Een tekortkoming is slechts als ernstig aan
te merken als die de hechtheid van de
constructie of een wezenlijk onderdeel
daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij
het werk het gebouw ongeschikt maakt voor
zijn bestemming.
2. De opdrachtgever zal van een
tekortkoming binnen redelijke termijn na de
ontdekking mededeling aan de aannemer
doen.
3. De rechtsvordering uit hoofde van een
tekortkoming als bedoeld in het eerste lid
onder a, is niet ontvankelijk als zij wordt
ingesteld na 5 jaren na afloop van de
serviceperiode.
4. De rechtsvordering uit hoofde van een
tekortkoming als bedoeld in het eerste lid
onder b, is niet ontvankelijk als zij wordt
ingesteld na 20 jaren na afloop van de
serviceperiode.
Artikel 8:
Stillegging van het werk
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering
van het werk geheel of gedeeltelijk stil te
leggen.
2. Op initiatief van de opdrachtgever regelen
partijen de gevolgen van de stillegging.
3. Als niet anders wordt afgesproken, geldt
het volgende:
- de kosten van voorzieningen die de
aannemer ten gevolge van de stillegging
moet treffen worden aan hem vergoed;
- schade die de aannemer ten gevolge van
de stillegging lijdt wordt aan hem vergoed;
- duurt de stillegging langer dan 14 dagen,
dan heeft de aannemer recht op betaling
van het uitgevoerde werk;
- duurt de stillegging van het werk langer
dan 1 maand, dan is de aannemer
bevoegd het werk in onvoltooide staat te
beëindigen. In dat geval wordt door
partijen door middel van een gezamenlijke
opneming de omvang en de
toestand van het uitgevoerde werk
vastgelegd en wordt afgerekend
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.
4. De in het tweede en derde lid omschreven
gevolgen treden niet in als de stillegging
het gevolg is van een tekortkoming in de
nakoming door de aannemer.
Artikel 9:
Opzegging
De opdrachtgever is bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te

zeggen. Tenzij het bepaalde in artikel 7 lid
4 of artikel 14 van toepassing is, heeft de
aannemer recht op de aanneemsom,
vermeerderd met de kosten tot behoud van
het werk en verminderd met de hem door
de beëindiging bespaarde kosten. Ingeval
van een dergelijke opzegging zendt de
aannemer de opdrachtgever een
gespecificeerde eindafrekening. Met het
oog op die eindafrekening wordt door
partijen door middel van een gezamenlijke
opneming de omvang en de toestand van
het uitgevoerde werk vastgelegd.

Artikel 10:
Meer- minderwerk. Deze
bepalingen zijn alleen geldig bij
aangenomen werk onder offerte.
1. De opdrachtgever kan de aannemer
verzoeken wijzigingen in het werk aan te
brengen. De aannemer verstrekt zo spoedig
mogelijk na het verzoek schriftelijke
opgave van de prijs van de wijziging en de
gevolgen voor de datum waarop, of de
termijn waarbinnen, het werk moet worden
opgeleverd. Bij gebreke van een
schriftelijke opdracht rust het bewijs van de
wijziging op degene die de aanspraak op
verrekening maakt.
2. Als bij de eindafrekening van het werk blijkt
dat het totaalbedrag van het minderwerk het
totaalbedrag van het meerwerk overtreft,
heeft de aannemer recht op een bedrag
gelijk aan 10% van het verschil van die
totalen.
3. Stelposten zijn in de overeenkomst
genoemde bedragen die in de aanneemsom
zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
- het aanschaffen van bouwstoffen; hetzij
- het aanschaffen van bouwstoffen en het
verwerken daarvan; hetzij
- het verrichten van werkzaamheden,
die op de dag van de overeenkomst
onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en
die door de opdrachtgever nader moeten
worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt
in deze overeenkomst vermeld waarop
deze betrekking heeft.
4. Als de aard van de stelpost niet of niet
voldoende is gespecificeerd, wordt die
geacht uitsluitend betrekking te hebben op
de aanschaf van bouwstoffen.

5. Als een stelpost uitsluitend betrekking
heeft op de aanschaf van bouwstoffen, zijn
de kosten van verwerking van die
bouwstoffen in de aanneemsom begrepen.
6. Bij de ten laste van stelposten te brengen
uitgaven wordt gerekend met de aan de
aannemer berekende prijzen. Tenzij
anders overeengekomen is de
opdrachtgever hierover een
aannemersvergoeding van 10%
verschuldigd. Deze vergoeding wordt
eveneens ten laste van de stelpost
gebracht.
Artikel 11:Betaling; betaling In termijnen;
eindafrekening
1. Bij werk zonder offerte geldt het bepaalde
in artikel 3. lid 10 en 11.
2. Bij werk onder offerte stuurt de aannemer
bij het verschuldigd worden van een
termijn een rekening aan de
opdrachtgever. Deze rekening moet
binnen 2 weken na ontvangst worden
betaald.
3. Binnen een redelijke termijn na de
oplevering stuurt de aannemer een
gespecificeerde eindafrekening aan de
opdrachtgever. Het saldo daarvan moet
binnen 4 weken na ontvangst worden
betaald.
4. De opdrachtgever heeft het recht om
vanaf de oplevering tot het einde van de
serviceperiode een percentage van de
aanneemsom in te houden. Van dit recht
kan de opdrachtgever alleen gebruik
maken indien die inhouding in de
overeenkomst is vastgelegd.
Artikel 12:
Opschorting van de
betaling
Als het uitgevoerde werk niet voldoet aan de
overeenkomst, dan wel in het geval van niet
nakoming, heeft de opdrachtgever het recht
de betaling geheel of gedeeltelijk op te
schorten. Het met de opschorting gemoeide
bedrag moet in redelijke verhouding staan
tot de tekortkoming dan wel niet nakoming.

Artikel 13: In gebreke blijven van de
opdrachtgever
1. De aannemer verschaft de opdrachtgever
een krediet voor de termijn van 30 dagen na
ontvangst van de factuur. Als de

opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt,
is hij met ingang van de eerste dag na het
verstrijken van de betalingstermijn 2% rente
verschuldigd over het bedrag van de
rekening. Indien de opdrachtgever de
factuur binnen de gestelde termijn betaald
vervalt de rente over het krediet. De
aannemer dient de termijn, de hoogte van
de rente over het verstrekte krediet en het
gevolg van het niet tijdig betalen binnen de
termijn van 30 dagen duidelijk aan te geven
op de factuur. Voor elke volgende periode
van 30 dagen dat de opdrachtgever niet aan
zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij
wederom 2% rente verschuldigd over het
bedrag van de nog openstaande rekening.
2. Dit laat onverlet dat als de
opdrachtgever niet tijdig betaalt de
aannemer tot incasso van de vordering kan
overgaan, mits hij de opdrachtgever
schriftelijk heeft aangemaand om alsnog
binnen 7 dagen te betalen en die betaling is
uitgebleven.
3. Als de opdrachtgever niet tijdig betaalt, kan
de aannemer het werk stilleggen tot het
moment waarop betaling alsnog plaatsvindt,
mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft
aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te
betalen en die betaling is uitgebleven. Deze
stillegging staat er niet aan in de weg dat de
aannemer vergoeding vordert van de
schade en kosten die voortvloeien uit het in
gebreke blijven van de opdrachtgever. De
aannemer zorgt er voor dat de schade en
kosten binnen redelijke grenzen blijven.
4. Als tijdens het op grond van het vorige lid
stilliggen van het werk schade aan het werk
ontstaat, komt deze niet voor rekening van
de aannemer, mits hij de opdrachtgever
tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan
het stilleggen verbonden gevolg.
Artikel 14: In gebreke blijven van de
aannemer
1. Als de aannemer zijn verplichtingen ter
zake van de aanvang of de voortzetting van
het werk niet nakomt, kan de opdrachtgever
hem aanmanen om zo spoedig mogelijk de
uitvoering van het werk aan te vangen of
voort te zetten. De aanmaning dient bij
voorkeur schriftelijk te gebeuren.
2. De opdrachtgever is bevoegd het werk
door derden te doen uitvoeren of
voortzetten, ais de aannemer na verloop van

7 werkdagen na ontvangst van de in het
vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke
blijft.
3. In het in het vorige lid bedoelde geval heeft
de opdrachtgever recht op vergoeding van
de uit het in gebreke blijven van de
aannemer voortvloeiende schade en kosten.
4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de
kosten die voor de aannemer voortvloeien
uit de toepassing van de vorige leden
binnen redelijke grenzen blijven.
Artikel 15:
Klachtenbehandeling
Als de opdrachtgever de aannemer van een
tekortkoming aan het werk op de hoogte
stelt, is de aannemer verplicht om zo
spoedig mogelijk aan de opdrachtgever
mede te delen of hij bereid is de
tekortkoming te verhelpen. Als hij daartoe
niet bereid is, vermeldt hij de redenen
daarvan.
Artikel 16:
Geschillen
Alle geschillen die naar aanleiding van deze
overeenkomst of van overeenkomsten die
daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de
opdrachtgever en de aannemer mochten
ontstaan, worden beslecht overeenkomstig
de regels beschreven in de Statuten van de
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven
in Nederland, zoals deze 3 maanden voor
het tot stand komen van de overeenkomst
luiden.

Artikel 17: betalingsvoorwaarden:
5. Bij werk zonder offerte geldt het bepaalde
in artikel 3. lid 10 en 11.
6. Bij werk onder offerte gelden indien
schriftelijk overeengekomen de afspraken
over betaling in termijnen binnen de
afgesproken uiterste betalingstermijn.
7. Waar het werk vertraging oploopt doordat
door toedoen van te late betaling door de
opdrachtgever er te weinig voor het
betreffende project bestemde financiële
middelen aanwezig zijn om de voortgang
van het werk te garanderen is alle schade
ten gevolge van deze vertraging voor
rekening van de opdrachtgever. De
aannemer is verplicht de opdrachtgever
hierover zo snel mogelijk te informeren.
8. De uiterste betalingstermijn van de aan de
opdrachtgever ter hand gestelde rekening
is uiterlijk 2 weken met een
verlengmogelijkheid van 2 weken indien
dit duidelijk is vermeld op de nota.
9. De aannemer is gerechtigd de te
factureren bedragen te verhogen met 2%.
Deze verhoging van de factuur wordt
alleen definitief als de opdrachtgever niet
voldoet aan de overeengekomen
betalingstermijn. Waar de factuur binnen
de afgesproken betalingstermijn is
voldaan vervalt de betreffende verhoging
van de factuur.

