
 

 ALGEMENE VOORWAARDEN IVANS’S WOODWORK, VERSIE 01.2019 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IVAN’S WOODWORK (KVK 61429694) 

Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 Ivan’s woodwork is een eenmanszaak van I.P.H.G. Peeters, gevestigd aan de Vrakkerstraat no. 31 te 6002 AT 

Weert. Deze eenmanszaak heeft personeel.  
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Ivan’s woodwork 

en op alle door Ivan’s woodwork en haar werknemers te verrichten werkzaamheden.  
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten en 

kunnen eenzijdig bindend worden gewijzigd door Ivan’s woodwork. 
1.4 De opdracht aan en de werkzaamheden van Ivan’s woodwork vallen onder de overeenkomst van aanneming 

van werk in de zin van artikel 7:750 Burgerlijk Wetboek en verder.  
 
Artikel 2 Offertes / prijzen / levering 
2.1 Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld en anders voor een termijn van 14 dagen. 
2.2 De opgegeven prijs geldt voor het werk zoals gespecificeerd in de offerte(s). De kosten van meerwerk komen 

voor rekening van opdrachtgever en worden afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen. 
2.3  Opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief en niet bindend. Levering geschiedt in goed overleg. 
2.4 Ivan’s woodwork is gerechtigd een voorschot te vragen van opdrachtgever. De werkzaamheden behoeven pas 

te worden opgestart na betaling van dit voorschot.  
 
Artikel 3 Uitvoering van de opdracht / garantie / klachten 
3.1 De werkzaamheden worden conform de offerte goed en deugdelijk uitgevoerd. Kleine afwijkingen in 

bijvoorbeeld de opgegeven maten zijn mogelijk en gelden niet als een tekortkoming aan de zijde van Ivan’s 
woodwork.  

3.2 Opdrachtgever: 
- verstrekt aan Ivan’s woodwork tijdig de juiste en volledige informatie die 
 nodig is voor de vervaardiging, het leveren en het monteren van het werk; 
- zorgt voor alle eventueel benodigde goedkeuringen (vergunningen, ontheffingen en dergelijke);  
- zorgt voor voldoende toegang tot het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, alsmede 
voor de mogelijkheid tot aanvoer, opslag en afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen; 
- zorgt voor de mogelijke aansluiting op elektriciteit en water, inclusief de kosten van verbruik. 

3.3 Indien de opdracht wordt uitgevoerd met hout, is de opdrachtgever zich ervan bewust dat dit materiaal 
natuurlijk is. Hout kan uitzetten en krimpen (en daarom barsten) als gevolg van weersomstandigheden en/of 
vocht. De gevolgen daarvan gelden niet als een tekortkoming aan de zijde van Ivan’s woodwork.  

3.4 Klachten dienen op straffe van verval van rechten schriftelijk te worden gemeld binnen een week na ontdekking 
of binnen een week nadat deze redelijkerwijze ontdekt hadden kunnen worden. Aan Ivan’s woodwork 
toerekenbare gebreken die aan het werk ontstaan binnen één jaar na oplevering, worden kosteloos hersteld, 
voor zover dat in redelijkheid van Ivan’s woodwork gevergd kan worden.  

 
Artikel 4 Betalingen 
4.1 Betalingen vinden plaats zoals in de offerte vermeld, zulks binnen 14 dagen na factuurdatum, en zonder korting. 

Dit is een fatale termijn. Opschorting en/of verrekening is niet mogelijk.  
4.2 Indien na een herinnering nog geen betaling volgt, is opdrachtgever een rente verschuldigd van 12% per jaar 

en buitengerechtelijke kosten van 15% over de hoofdsom.  
4.3 Kosten (zoals de kosten van advocaat/jurist, gerechtsdeurwaarder en incassobureau) die na een deugdelijke 

ingebrekestelling ontstaan als gevolg van het uitblijven van een betaling aan de zijde van opdrachtgever, 
komen volledig voor rekening van opdrachtgever.   

4.4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen is Ivan’s woodwork gerechtigd de 
uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zonder dat aan de zijde van Ivan’s woodwork enige 
verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.  

4.5 Indien opdrachtgever de opdracht rechtsgeldig annuleert, is opdrachtgever de prijs van de reeds verrichte 
werkzaamheden verschuldigd, te vermeerderen met 10% over de totaalprijs van de offerte.  

 
Artikel 5 Beperking van aansprakelijkheid /  eigendom 
5.1 Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de uitvoering en inhoud van de opdracht 

indien deze zijn ontstaan door onjuiste, niet tijdige en/of onvolledige informatievoorziening en opgegeven 
specificaties aan de zijde van opdrachtgever. 

5.2 Opdrachtgever draagt het risico voor ondeugdelijke muren en/of plafonds waardoor montage bemoeilijkt of 
onmogelijk wordt, of waardoor de bevestiging na verloop van tijd los komt.  

5.3 Ivan’s woodwork is niet aansprakelijk voor slijtage en/of beschadigingen door gebruik. 
5.4 Ivan’s woodwork is niet aansprakelijk voor aanvullende c.q. indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet / 

bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ivan’s woodwork. 
5.5 Aansprakelijkheid van Ivan’s woodwork is beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van de opdracht, tenzij er 

sprake is van opzet / bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ivan’s woodwork. 
5.6 De aansprakelijkheid van Ivan’s woodwork is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar bereid is 

uit te keren te vermeerderen met het eigen risico.  
5.7 Ivan’s woodwork behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan 

zijn betalingsverplichtingen inclusief renten en kosten, heeft voldaan. Reeds geleverde zaken worden op eerste 
verzoek van Ivan’s woodwork teruggegeven.  

 
Artikel 6 Geschillen 
6.1 Op alle offertes van, overeenkomsten met en werkzaamheden van Ivan’s woodwork is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. 
6.2 In het geval van een geschil is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd, meer in het bijzonder de Rechtbank 

Limburg, locatie Roermond, tenzij dwingendrechtelijke regels anders voorschrijven.  


