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ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 
tussen ‘Bal Stedenbouw’, hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’, en een Opdrachtgever waarop 
Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van 
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze 
bepalingen.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden 
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene 
voorwaarden.

4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland 
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 
woonplaats heeft.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een 
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de 
offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor 
zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der 
overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder 
begrepen reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.

5. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen 
betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
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Artikel 3: Zelfstandigheid, uitvoeringstermijnen en uitvoering van overeenkomst

1. Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding 
door de Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer heeft het recht zijn/haar werktijden zelf vast te stellen. 

3. Opdrachtnemer kan de werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten. 
Opdrachtnemer blijft jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de 
overeengekomen werkzaamheden alsof hij deze werkzaamheden zelf heeft verricht. 

4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde 
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij 
overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in 
gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om 
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de 
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de 
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die 
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft 
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen 
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer 
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens 
niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten 
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De 
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan 
Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. 

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van overeenkomst

1. Ieder der partijen kan de overeenkomst terstond schriftelijk opzeggen zonder rechterlijke 
tussenkomst en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

2. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met 
Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance 
van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens 
bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die 
gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

3. Eén en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder 
begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
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4. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door 
Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

5. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op 
vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

6. Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding nimmer gehouden tot enige vergoeding van 
schade aan Opdrachtgever.

Artikel 5: Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 
Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet 
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien 
of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte van Opdrachtnemer of 
van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, 
intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit 
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder 
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen 
uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is 
Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er 
sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 6: Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op een door 
Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders 
door Opdrachtnemer aangegeven. 

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan 
is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente 
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke 
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rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het 
moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig 
verschuldigde bedrag.

3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 
verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 
rekening van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten in de 
buitengerechtelijke fase heeft gemaakt dan redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de 
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De buitengerechtelijke kosten 
worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De 
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever 
worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde buitengerechtelijke kosten 
eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Garanties, onderzoek en verjaringstermijn

1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het 
moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of 
kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en 
voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken 
dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. 
De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) 
onderzoeken.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht 
meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. 
De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen waartoe hij 
Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, 
met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade die 
redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. 
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, 
door welke oorzaak ook ontstaan. 

3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer 
aansprakelijk.



algemene voorwaarden 5/5

BAL
stedenbouw.

4. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door 
Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door 
Opdrachtgever geleden schade.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 
Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of 
onvolledige gegevens.

Artikel 9: Intellectuele eigendom & publicatie

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond 
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, 
documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende 
informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de 
verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de projecten waaraan hij voor Opdrachtgever 
heeft gewerkt, met inbegrip van de naam van Opdrachtgever, op internet te publiceren dan wel 
op te nemen in zijn portfolio, voor zover het hier geen strikt vertrouwelijke informatie betreft.


