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Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van J. van Uijthoven & Zn. B.V. te Hapert
Artikel 1 Definities en toepassingen.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die door J.
van Uijthoven & Zn. B.V., gevestigd te (5527 GT) Hapert, De Mulder 4 en ingeschreven in het
handelsregister te Eindhoven onder nummer 17253484, hierna te noemen opdrachtnemer, worden
uitgebracht aan respectievelijk gesloten met derden, hierna te noemen opdrachtgever.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten,
uitgebracht aan respectievelijk gesloten met dezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze
samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
1.3 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtgever
uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. Indien overeengekomen, gelden zij slechts voor die
offerte of overeenkomst bij gelegenheid van waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
1.4 Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt worden door de opdrachtgever, in strijd
met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten
toepassing.
Artikel 2 Offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Artikel 3 Door de opdrachtnemer verstrekte gegevens
3.1 Alle door of vanwege opdrachtnemer bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen,
berekeningen, monsters en dergelijke, blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij dienen bij het niet
tot stand komen van een overeenkomst, terstond door de opdrachtgever te worden geretourneerd.
3.2 De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met
betrekking tot deze zaken voor.
3.3 Deze stukken, door of vanwege de opdrachtnemer verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel
of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derde of op enigerlei
andere zijde worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.
Artikel 4 Door de opdrachtgever verstrekte gegevens
4.1 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen,
berekeningen, monsters en dergelijke, worden door de opdrachtnemer niet teruggegeven of
bewaard.
4.2 De opdrachtgever staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, berekeningen,
prospectie en dergelijke. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens
komt voor rekening van opdrachtgever.
4.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke tegen de
opdrachtnemer ingesteld worden, gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
voortvloeiende uit de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, modellen,
afbeeldingen en dergelijke.
Artikel 5 Prijs en prijsaanpassing
5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2 Alle prijzen worden gesteld in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3 Alle prijzen zijn inclusief de eventuele vervoers- of emballagekosten.
5.4 De opdrachtnemer is gerechtigd om de overeengekomen prijzen te wijzigingen indien, na
totstandkoming van de overeenkomst maar voor het tijdstip van uitvoering ervan, wijzigingen in één

of meer kostprijsfacturen daartoe aanleiding geven. De opdrachtnemer stelt de wederpartij
schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hiervoor genoemde recht.
5.5 Een prijswijzing vormt geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij die wijziging leidt
tot een prijsverschil van meer dan 15% met de overeengekomen prijs. Indien de opdrachtgever
gebruik wil maken van zijn ontbindingsrecht, dient hij de opdrachtnemer binnen acht dagen na
kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk van de ontbinding in kennis te stellen. Ontbinding van
de overeenkomst op deze wijze geeft de opdrachtgever geen recht op schadeloosstelling.
5.6 Het honorarium van de opdrachtnemer wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de
uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven. Deze tarieven
worden op verzoek van de opdrachtgever aan hem toegezonden.
Artikel 6 Uitvoering werkzaamheden
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden
uitgevoerd op werkdagen gedurende de normale werkuren. Normale werkuren zijn de eerste acht
gewerkte uren in de periode tussen 07:00 en 18:00 uur.
6.2 De buiten de in het vorige lid vermeld periode gewerkte uren worden als overwerk beschouwd.
Voor deze uren geldt het navolgende tarief:
- de eerste twee uren overwerk 100%
- de normale uren op zaterdag 125%
- de volgende uren op zaterdag 150%
- de uren op zon- en feestdagen 200%
- nachtwerk 200%
Bij de berekening van bovenstaande overwerktoeslagen dient te worden uitgegaan van het
overeengekomen tarief, inclusief eventueel overeengekomen ploegentoeslag.
6.3 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeengekomen werkzaamheden worden
uitgevoerd. Hij heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de
opdrachtgever, door derden te laten uitvoeren.
6.4 De opdrachtgever is verplicht, voor zover het in zijn vermogen ligt, om alle beletselen voor het
uitvoeren van de werkzaamheden weg te nemen alsmede de opdrachtnemer in te lichten omtrent
omstandigheden als de ligging van niet zichtbare kabels en leidingen.
6.5 De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden, zowel aan de zijde van opdrachtnemer
als aan de zijde van derden, welke ontstaan is ten gevolge van het niet correct nakomen van de
bepalingen in het voorgaande lid, een en ander onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer
de schade zoveel mogelijk af te wenden of te beperken.
Artikel 7 Termijn van uitvoering
7.1 De plaats waar en het tijdstip waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, worden schriftelijk
door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever bevestigd.
7.2 De opdrachtnemer zal er naar streven om zijn werkzaamheden uit te voeren binnen een door
partijen overeen te komen termijn. Deze termijn is echter niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
7.3 Overschrijving van het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet
het recht zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.
7.4 Overschrijving van het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst leidt niet tot enige vorm van
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor directe of indirecte gevolgen bij de opdrachtgever,
tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
7.5 Indien de opdrachtnemer de overeengekomen prestatie niet kan verrichten op het
overeengekomen tijdstip op de overeengekomen plaats, doordat de opdrachtgever de daartoe
noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de
opdrachtgever zonder nadere kennisgeving vooraf in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht
op vergoeding van de door haar geleden schade.
7.6 De schade aan de zijde van de opdrachtnemer wordt per geval apart vastgesteld, doch minimaal
bepaald op 50% van de overeengekomen prijs, bepaald aan de hand van de door de gebruiker
gehanteerde tarieven.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze
verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de

overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot maximaal vijf maal het netto factuurbedrag met
betrekking tot de opdracht, met een maximum van het bedrag waarvoor de opdrachtnemer zich voor
dergelijke gebeurtenis heeft verzekerd of waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
8.2 Indien de opdrachtnemer zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft
verzekerd, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor ondernemers overigens
vergelijkbaar met de opdrachtnemer zich gewoonlijk plegen te verzekeren.
8.3 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten of schade, op enigerlei wijze
verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst.
8.4 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding
van schade of anderzijds, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, samenhangen met de
uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.
8.5 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van
enige goed van de opdrachtgever dat de opdrachtnemer of een ander persoon namens hem ter
bewaring of bewerking onder zich heeft, dan tot het bedrag waarvoor de opdrachtnemer zich voor
dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking
wordt verleend.
8.6 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van
enige goed van de opdrachtgever dat de opdrachtnemer of een ander persoon namens hem ter
bewaring of bewerking onder zich heeft, indien de opdrachtgever verzuimt het goed binnen twee
weken na uitvoering van de overeenkomst op te halen of indien met betrekking tot het in bewaring
of bewerking gegeven goed het recht van retentie wordt uitgeoefend.
8.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en
gereedschappen, tenzij deze beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of
opzet van de opdrachtnemer.
Artikel 9 Overmacht
9.1 Indien en voor zover de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel,
niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats kan nakomen, ten gevolgde van een oorzaak welke
haar niet kan worden toegerekend, is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder
gerechtelijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te worden, te ontbinden dan wel zijn
verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.
9.2 Onder een oorzaak die welke niet aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend, wordt onder
meer begrepen: niet voorziene stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de
opdrachtnemer of in de onderneming van een derde, van wie de opdrachtnemer goederen of
diensten betrekt.
9.3 Daarnaast wordt onder een oorzaak die welke niet aan de opdrachtnemer kan worden
toegerekend onder meer begrepen: kennelijke wijzigingen sedert het totstandkoming van de
overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of de
leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
9.4 Daarnaast wordt onder een oorzaak die welke niet aan de opdrachtnemer kan worden
toegerekend onder meer begrepen: ziekte, onlusten en of oorlogen,
brand, waterschade, bijzondere weeromstandigheden, overheidsmaatregelen, oproer, molest,
stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking c.q.
stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond, hulp- en/of brandstoffen en een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van een derde waarvan de
opdrachtnemer goederen of diensten betrekt.
Artikel 10 Betaling
10.1 De opdrachtgever dient de hem toegezonden facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te
betalen, zonder enig recht op korting of schuldverrekening, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
10.2 Betaling vindt plaats op een door opdrachtnemer opgegeven rekeningnummer of op een andere
door opdrachtnemer aangegeven wijze.
10.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de onder lid 1 vermelde termijn heeft betaald, is deze van
rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

10.4 Indien een opdrachtgever in verzuim verkeert, is hij aan opdrachtnemer een rente verschuldigd
van 2% per maand over het overeengekomen factuurbedrag plus kosten vanaf de vanaf de vervaldag
tot aan de datum der algehele voldoening, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling
vereist is en onverminderd de overige rechten welke de opdrachtnemer toekomen.
10.5 De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle kosten van de opdrachtnemer, welke het
gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige op
hem uit hoofde van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
10.6 Onder deze kosten zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen de kosten van sommatie,
aanzegging en incasso (zowel buiten als in rechte), met als minimum 15% van het gevorderde
bedrag, en in elk geval niet minder dan € 150,00.
10.7 Opdrachtnemer is ingeval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomt te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Verder is
opdrachtnemer gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte
kosten en schade. Alle bedragen die opdrachtnemer nog van de opdrachtgever te vorderen heeft
worden terstond opeisbaar.
10.8 Indien en voor zover de opdrachtgever met betaling in gebreke is, alsmede in geval van
faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van de onderneming, is
al hetgeen de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
10.9 De opdrachtgever is gehouden om op het eerste daartoe strekkende verzoek van de
opdrachtnemer, zekerheid te stellen of een bankgarantie te verstrekken voor al hetgeen de
opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderzijds aan de opdrachtnemer verschuldigd
mocht zijn.
10.10 De opdrachtnemer is gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst of de verplichting tot
afgifte van een zaak op te schorten, totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens de
opdrachtnemer is nagekomen.
Artikel 11 Reclames
11.1 Zichtbare gebreken dienen binnen 10 dagen na het verrichten van de werkzaamheden
schriftelijk aan opdrachtnemer gemeld te worden.
11.2 Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen
10 dagen nadat deze zijn ontdekt en de opdrachtgever aantoont dat hij dit gebrek redelijkerwijs niet
eerder kon ontdekken.
11.3 Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht van de opdrachtgever zich op het gebrek
te mogen beroepen.
11.4 Het indienen van reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
Artikel 12 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
12.1 Algemene Voorwaarden
Algemeen
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens
worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze
worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens
te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij
rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
12.2 Definities
1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,
fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die
natuurlijke persoon.
2. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel
van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of
combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
3. Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte
persoonsgegevens betrekking hebben.
4. Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of
op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,
opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (‘datalek’).
5. Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor
het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van
persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
12.3 Verwerking Persoonsgegevens
1. Wanneer de Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens
verwerkt, zal de Opdrachtnemer de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek
en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de
persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
3. De Opdrachtnemer verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een
verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op
inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de
persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
4. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk
bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van
persoonsgegevens met derden.
5. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk datalek
binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vervolgens op
de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
6. De Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een datalek:
a. een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
b. type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
c. van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;
d. de identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het
datalek te verhelpen;
f. de oorzaak van het datalek;
g. de duur van het datalek en het ontstaansmoment.
7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen, komen voor rekening van
degene die de kosten maakt, tenzij het datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de
overeenkomst door de Opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de
Opdrachtnemer. Daarnaast behoudt de Opdrachtgever de mogelijkheid om andere
rechtsmiddelen in te schakelen.
8. Communicatie over het datalek zal altijd geschieden in overleg.
9. Wanneer de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, zal de
Opdrachtnemer de persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de
Overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.
Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, offertes of overeenkomsten, welke niet tot de
competentie van de kantonrechter behoren, zullen bij uitsluiting van andere rechters of arbiters, in
eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch.

