
 
pagina 1 

Algemene voorwaarden Van Herwijnen 

 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en 
overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door: 
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Gebroeders van Herwijnen B.V., handelsregisternummer 
11016395; 

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leon 
van Herwijnen Aannemingsbedrijf Infra B.V., handelsregister-
nummer 59322934; 

hierna samen en afzonderlijk van elkaar te noemen Van Herwijnen. 
 
Toepasselijkheid 
Artikel 1 

1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van 
toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, 
uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, 
ongeacht of deze samenhangen met dan wel direct volgen op 
reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten. 

2. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden 
dienen door Van Herwijnen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden 
bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij 
gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten 
waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht. 

3. Eventuele algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij, 
blijven buiten toepassing. 

4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden 
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak 
worden vernietigd, dan blijft het overigens in deze algemene 
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen 
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

 
Offertes 
Artikel 2 
 
1. Alle offertes van Van Herwijnen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte 

uitdrukkelijk anders is vermeld. 
2.  Van Herwijnen kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden 

gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de 
offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Van Herwijnen 
schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de 
wederpartij te aanvaarden. 

4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van 
Van Herwijnen of voor de uitvoering van de overeenkomst 
ingeschakelde derden binden Van Herwijnen niet, tenzij deze door 
Van Herwijnen schriftelijk worden bevestigd. 

5. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten 
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod van Van 
Herwijnen, dan wordt Van Herwijnen niet gebonden en komt er 
geen overeenkomst tussen partijen tot stand. 

 
Prijs en prijsaanpassing 
Artikel 3 
 
1. Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn exclusief de 

eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, en eventuele 
vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 Indien het geleverde in big bags of anderszins wordt verpakt, 
wordt het verpakkingsmateriaal afzonderlijk aan de wederpartij in 
rekening gebracht. Het verpakkingsmateriaal hoeft niet aan Van 
Herwijnen te worden geretourneerd. 

2. Van Herwijnen behoudt zich het recht voor de overeengekomen 
prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de 
overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, 
wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding 
geven, tenzij een vaste prijs is overeengekomen. 

3. Van Herwijnen stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien 
en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht 
prijswijzigingen door te voeren. Is de wederpartij consument, dat 
wil zeggen iemand die niet handelt in het kader van de uitoefening 
van een beroep of bedrijf, dan heeft hij alsdan gedurende een 
week na kennisgeving het recht de overeenkomst schriftelijk te 
ontbinden. Handelt de wederpartij in het kader van de uitoefening 
van een beroep of bedrijf, dan heeft hij gedurende een week na 
kennisgeving het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden 
indien er sprake is van een prijswijziging welke leidt tot een 
prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan tien 
procent (10%). 

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen 
gesteld in euro’s. 

5. Indien van overheidswege het percentage omzetbelasting (BTW) 
wordt gewijzigd, zal tussen partijen verrekening plaatsvinden in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

 
Uitvoering van de overeenkomst 
Artikel 4 

1. Van Herwijnen bepaalt de wijze waarop de overeenkomst 
uitgevoerd wordt, tenzij anders overeengekomen. 

2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op de plaats en op 
het tijdstip als in de opdrachtbevestiging of in de offerte vermeld is. 
De termijn waarbinnen de uitvoering van de overeenkomst dient te 
geschieden vangt aan op het moment waarop Van Herwijnen over 
alle voor de uitvoering (inclusief eventueel transport van te leveren 
goederen) noodzakelijke gegevens, vergunningen, instructies, 
documenten, ontheffingen, toewijzingen en leveranties beschikt en 
de wederpartij ook overigens aan zijn verplichtingen uit artikel 10 
van deze algemene voorwaarden heeft voldaan, voor zover van 
toepassing. 

3. De bepaalde termijn waarbinnen uitvoering aan de overeenkomst 
wordt gegeven, wordt door Van Herwijnen naar redelijkheid en 
billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. 

4. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de uitvoering van de 
overeenkomst geeft de wederpartij niet het recht zijn 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en 
leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Van Herwijnen voor directe 
of indirecte gevolgen van de te late uitvoering van de 
overeenkomst. 

5. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde 
gegevens, aanwijzingen en dergelijke. 

6. Indien Van Herwijnen niet, niet tijdig of niet op de 
overeengekomen plaats uitvoering aan de overeenkomst kan 
geven, doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke 
medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn 
zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft Van Herwijnen 
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

 Van Herwijnen heeft alsdan recht op vergoeding van door hem 
reeds voor uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, 
evenals van de gemaakte en nog te maken kosten die 
voortvloeien uit verplichtingen die Van Herwijnen met het oog op 
de uitvoering van de overeenkomst al is aangegaan, 
onverminderd het recht van Van Herwijnen om voor het meerdere 
schadevergoeding te vorderen. 

7. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan 
enige verplichting die voor hem uit een met Van Herwijnen 
gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond 
bestaat om te vrezen dat de wederpartij niet in staat is of zal zijn 
om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, evenals in 
geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of 
gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de wederpartij, 
is Van Herwijnen gerechtigd om zonder ingebrekestelling de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de 
uitvoering daarvan voor ten hoogste zes maanden op te schorten. 

8. Indien Van Herwijnen op grond van het bepaalde in dit artikel tot 
opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze 
gehouden tot vergoeding aan de wederpartij van schade en 
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
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Levering 
Artikel 5 

1. Van Herwijnen behoudt zich het recht voor de door hem te leveren 
goederen geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip 
te leveren. 

2. De levering geschiedt op het moment dat de goederen voor de 
wederpartij klaarstaan op het bedrijf van Van Herwijnen en in ieder 
geval onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop 
aangevangen wordt de goederen in een door of namens de 
wederpartij of door Van Herwijnen ter beschikking gesteld 
vervoermiddel te laden. 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft Van 
Herwijnen het recht de door hem te leveren goederen in fasen te 
leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt. 

4. De wederpartij is verplicht de goederen die hij (op afroep) heeft 
besteld, af te nemen binnen twee weken na de dagtekening van 
de orderbevestiging. 

5. Indien de goederen binnen een maand na de aanbieding ter 
levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is Van 
Herwijnen gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de 
levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden 
en de te leveren goederen aan derden te verkopen of terug te 
nemen. 

6. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage 
van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten, zulks 
onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding 
te eisen. 

7. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of 
gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor 
rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering 
dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering 
krachtens overeenkomst dient plaats te vinden. 

8. De kosten verband houdende met levering van goederen, 
waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van 
vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde 
documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en 
loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. 

 
Eigendomsvoorbehoud 
Artikel 6 
 
1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de 

verplichtingen van de wederpartij, behoudt Van Herwijnen zich de 
eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de 
wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder 
verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake 
van de tegenprestatie verschuldigd aan Van Herwijnen 
betreffende: 

 a. de krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren 
zaken; 

 b. krachtens enige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij 
te verrichten werkzaamheden; 

 c.de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige 
overeenkomst. 

2. Indien Van Herwijnen vorderingen op de wederpartij bezit ter zake 
waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede 
vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen 
eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de 
wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan 
geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt. 

3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de 
geleverde goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door de 
wederpartij, behoudt Van Herwijnen indien deze zulks wenselijk 
acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde 
goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot 
zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van Van 
Herwijnen op de wederpartij. 

4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is 
overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in 
eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te 
bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook. 

5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is 
overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed 
huisvader en als kenbaar eigendom van Van Herwijnen voor deze 

te houden. Eventueel in, op of aan (de verpakking van) het 
geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder 
zichtbaar te blijven. 

6. In ieder geval verplicht de wederpartij zich om de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen calamiteiten en diefstal en de polis van 
deze verzekering op eerste verzoek aan Van Herwijnen ter inzage 
te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Van 
Herwijnen gerechtigd tot deze penningen. 

7. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is 
overgegaan is de wederpartij verplicht het geleverde, indien dit 
uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en 
duidelijk herkenbaar op te slaan. 

8. Als Van Herwijnen geen beroep kan doen op zijn 
eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, 
vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw 
gevormde zaken aan Van Herwijnen te verpanden. 

9. Van Herwijnen heeft het recht om het onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor 
zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting 
jegens Van Herwijnen in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel 
van Van Herwijnen in betalingsmoeilijkheden verkeert. 

10. De wederpartij verleent Van Herwijnen nu reeds voor alsdan het 
onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij 
te betreden of te laten betreden door een door Van Herwijnen aan 
te wijzen derde indien Van Herwijnen het geleverde wenst terug te 
nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde 
in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren. 

 
Garantie  
Artikel 7 

Op de door Van Herwijnen te leveren goederen is uitsluitende de 
garantie van de fabrikant van toepassing. Indien de fabrikant geen 
garantie verstrekt, zijn de kosten voor rekening van de wederpartij. 
 
Uitvoering werkzaamheden 
Artikel 8 

1.  Van Herwijnen zal de overeenkomst, in het bijzonder de 
werkzaamheden, naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een 
en ander op grond van de op dat moment bekende stand der 
wetenschap. 

2. Van Herwijnen heeft het recht zich bij de uitvoering van 
werkzaamheden door derden te laten bijstaan en de 
werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de wederpartij, door 
derden te laten uitvoeren. 

3. Meer- of minderwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken, 
berekend en schriftelijk vastgelegd. Het gemis van een schriftelijke 
opdracht tot het uitvoeren van meerwerk laat de aanspraken van 
Van Herwijnen op verrekening daarvan onverlet. Als meerwerk 
wordt aangemerkt al het meerdere dat Van Herwijnen boven het 
aanvankelijk overeengekomene presteert, waaronder begrepen de 
extra werkzaamheden die voortvloeien uit door de wederpartij na 
het aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen, die 
afwijken van wat partijen zijn overeengekomen alsmede extra 
werkzaamheden als gevolg van het niet juist doorgeven van de 
gegevens ter zake de plaats waar de werkzaamheden dienen te 
worden verricht.. 

 
Verplichtingen van de wederpartij bij werkzaamheden 
Artikel 9 

1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en 
bescheiden, welke Van Herwijnen nodig heeft voor het naar diens 
oordeel adequaat uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in bezit 
komen van Van Herwijnen. 

2. De wederpartij draagt er zorg voor dat de plaats, waar de 
werkzaamheden door Van Herwijnen moeten worden uitgevoerd, 
tijdig beschikbaar is en vrij toegankelijk voor eventueel door Van 
Herwijnen te gebruiken machines. De wederpartij dient Van 
Herwijnen voor aanvang van de werkzaamheden te informeren 
over mogelijke belemmeringen en obstakels en overige relevante 
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feiten en omstandigheden met betrekking tot de plaats waar de 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 

3. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, dient de 
wederpartij vóór uitvoering van de werkzaamheden in elk geval, 
voor eigen rekening en risico, te zorgen voor: 
- het informeren van Van Herwijnen over de aanwezigheid, 

ligging en omvang van funderingen, kabels en leidingen in de 
grond op de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden. Eventuele schade ontstaan aan kabels en 
leidingen waarover Van Herwijnen niet of niet volledig is 
geïnformeerd, zijn voor rekening van de wederpartij; 

- het verwijderen van obstakels, zoals hekwerken, relingen, 
waterpartijen en/of (andere) bouwwerken; 

- de uitvoering van een melding bij het Kabels en Leidingen 
Informatie Centrum (KLIC) ten minste drie dagen voor 
aanvang van de werkzaamheden door Van Herwijnen; 

- aansluitingsmogelijkheden voor elektra en water voor gebruik 
door Van Herwijnen gedurende de te verrichten 
werkzaamheden. De kosten voor water en elektra komen voor 
rekening van de wederpartij; 

- de afsluiting respectievelijk de verbreking buiten de 
werkterreingrens van alle in gebruik zijnde aansluitingen op 
openbare nutsvoorzieningen, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen; 

 - het informeren van Van Herwijnen binnen een redelijke termijn 
voor de datum waarop volgens de overeenkomst de 
werkzaamheden een aanvang zouden nemen, indien Van 
Herwijnen zijn werkzaamheden niet op de het afgesproken 
tijdstip kan verrichten. 

4. De wederpartij dient er voor te zorgen dat door derden uit te 
voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de 
werkzaamheden van Van Herwijnen behoren, zodanig en zo tijdig 
worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door 
Van Herwijnen daarvan geen vertraging ondervindt. 

5. De wederpartij dient er voor te zorgen dat Van Herwijnen de 
overeengekomen werkzaamheden ononderbroken kan uitvoeren. 
Indien de werkzaamheden wegens omstandigheden die niet aan 
Van Herwijnen kunnen worden toegerekend, niet op het 
overeengekomen tijdstip kunnen beginnen of niet ononderbroken 
kunnen worden uitgevoerd, zal de wederpartij aan Van Herwijnen 
alle schade vergoeden welke in verband met die vertraging of 
onderbreking voor Van Herwijnen ontstaat. Hetzelfde geldt indien 
wegens omstandigheden, die niet aan Van Herwijnen kunnen 
worden toegerekend, de werkzaamheden niet voltooid kunnen 
worden binnen de overeengekomen termijn. 

6. Onder oplevering van de werkzaamheden wordt verstaan de 
feitelijke oplevering aan de wederpartij. De werkzaamheden 
worden in ieder geval als opgeleverd beschouwd wanneer Van 
Herwijnen zulks schriftelijk mededeelt. 

 
Klachten/gebreken 
Artikel 10 

1. De wederpartij is gehouden geleverde goederen te (doen) 
onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen hem 
ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de wederpartij 
te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het 
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. 

2.  Afwijkingen in de kwantiteit van de goederen van minder dan 
tien procent (10%) geven geen recht tot reclame. 

3.  Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst 
dienen uiterlijk 24 uur na levering van de goederen dan wel 
oplevering van de werkzaamheden aan Van Herwijnen kenbaar 
te worden gemaakt. Indien dit telefonisch gebeurt, dient 
onverwijld schriftelijk een bevestiging te volgen. Gebreken 
waarvan de wederpartij aantoont dat hij deze redelijkerwijs niet 
binnen 24 uur na de levering dan wel oplevering heeft kunnen 
ontdekken, dienen binnen 24 uur na ontdekking daarvan aan 
Van Herwijnen kenbaar te worden gemaakt, in beide gevallen 
met een nauwkeurige opgaaf van de aard van de klacht en met 
overlegging van de originele factuur. 

4.  Indien niet binnen voormelde termijn wordt gereclameerd, wordt 
de wederpartij geacht het geleverde dan wel de uitvoering van 
de werkzaamheden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd, 
tenzij uit de aard van de zaak respectievelijk het werk, of de 

overige omstandigheden van het geval, een langere termijn 
voortvloeit. 

5.  Klachten geven de wederpartij geen recht om betaling op te 
schorten dan wel te verrekenen. 

6.  De wederpartij blijft in geval van een klacht gehouden tot 
afname en betaling van de overigens bestelde goederen 
alsmede het laten uitvoeren en betalen van de overige  
werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven. 

7.  Van Herwijnen is niet aansprakelijk voor gebreken die geheel 
dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op: 

− onoordeelkundig gebruik door de wederpartij van het 
geleverde; 

− onoordeelkundige opslag door de wederpartij waardoor het 
geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, 
vervuiling, hoge en lage temperaturen, dan wel te langdurige 
opslag; 

− gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan 
overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en 
specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor 
de goederen geleverd zijn; 

− het naleven van enig overheidsvoorschrift; 

− naleving van de aanwijzingen van de wederpartij; 

− gebruik van de door de wederpartij ter beschikking gestelde 
hulppersonen, materialen en machines. 

8.  De wederpartij zal geen aanspraken wegens gebreken tegen Van 
Herwijnen kunnen doen gelden, indien hij het geleverde heeft 
verwerkt of aan derden heeft doorverkocht. 

9.  Wanneer de prijs van het geleverde bijzonder laag is, wanneer 
met korting geleverd wordt of wanneer de goederen als bijzondere 
en/of speciaal voordelige aanbieding verkocht worden, is elke 
aansprakelijkheid van Van Herwijnen wegens ondeugdelijkheid 
van het geleverde uitgesloten. 

10.  Het geleverde c.q. het uitgevoerde werk dient bij een klacht voor 
inspectie beschikbaar te zijn. Indien de klacht juist wordt 
bevonden, heeft Van Herwijnen het recht het gebrek in het 
geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel, of 
volledige vervanging van het geleverde, of door het opnieuw 
uitvoeren van de werkzaamheden voor zover mogelijk, danwel het 
crediteren van (een deel van) de prijs. 

11.  Van Herwijnen is gerechtigd bij vervanging van het geleverde een 
gelijkwaardig goed te leveren, indien het leveren van hetzelfde 
goed niet of niet tijdig mogelijk is. 

12.  Indien komt vast te staan dat de klacht van de wederpartij 
ongegrond is, is de wederpartij gehouden de door Van Herwijnen 
gemaakte kosten, zoals reiskosten en onderzoekskosten, te 
vergoeden. 

13.  Indien Van Herwijnen niet in de gelegenheid wordt gesteld 
gebreken te herstellen, doch de wederpartij een derde daartoe 
opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor 
rekening van de wederpartij. 

14.  Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige 
verplichting welke voor hem uit de onderhavige of enige andere 
overeenkomst met Van Herwijnen na te komen is reclame wegens 
gebreken aan het geleverde dan wel de werkzaamheden niet 
mogelijk. 

15.  Iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij ter zake van een 
gebrekkige uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt 
tot hetgeen hierboven is vermeld. 

 
Aansprakelijkheid 
Artikel 11 
 
1. De aansprakelijkheid van Van Herwijnen 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 het netto factuurbedrag 
met betrekking tot de opdracht. 

2. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Van 
Herwijnen steeds beperkt tot het bedrag waarvoor Van Herwijnen 
zich voor de voorkomende schadeveroorzakende gebeurtenissen 
heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt 
verleend. 

3. Van Herwijnen is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten 
en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op 
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enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door 
een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. 

4. De wederpartij vrijwaart Van Herwijnen tegen alle aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of 
indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering 
van de overeenkomst tussen Van Herwijnen en de wederpartij. 

 5. Van Herwijnen is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door gebruikmaking van door de wederpartij ter beschikking 
gestelde materialen, hulpmiddelen en hulppersonen. Evenmin is 
zij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het opvolgen van 
aanwijzingen en instructies van de wederpartij ter zake de wijze 
van uitvoering van de werkzaamheden. 

6. De in dit artikel neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid 
is evenzeer van toepassing voor niet leidinggevende 
ondergeschikten van Van Herwijnen en voor door Van Herwijnen 
voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. 

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid 
van Van Herwijnen gelden niet indien de schade te wijten is aan 
opzet of grove schuld van Van Herwijnen of zijn leidinggevenden. 

 
Betaling 
Artikel 12 
 
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na de 

factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening, ook in 
faillissement, ten kantore van Van Herwijnen of door middel van 
storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening. 

2. Reclames over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk aan 
Van Herwijnen kenbaar te worden gemaakt binnen vijf werkdagen 
na de factuurdatum. 

3. Indien de wederpartij niet binnen de hierboven aangeduide termijn 
heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere 
ingebrekestelling vereist is. 

4. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan 
wel niet binnen een eventueel nader overeengekomen termijn 
heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Van 
Herwijnen zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling het 
recht de wederpartij een rente van één procent (1%) per maand 
vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum 
van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten 
welke Van Herwijnen toekomen. 

5. Alle kosten, welke voor Van Herwijnen voortvloeien uit het niet, 
niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige 
verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor 
rekening van de wederpartij. 

 Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, 
opzegging, incasso, deurwaarder, juridische bijstand alsmede alle 
andere buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Deze kosten 
worden door Van Herwijnen en de wederpartij gesteld op minimaal 
vijftien procent (15%) van de te vorderen hoofdsom met een 
minimum van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro). 

 Is de wederpartij consument dan worden de incassokosten 
berekend op basis van de Wet Incasso Kosten (W.I.K). 

 De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-
behoorlijke nakoming. 

6. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter 
voldoening van alle verschuldigde kosten, rente en vervolgens van 
de oudste opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat 
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

7. Indien en voor zover de wederpartij met betaling in gebreke is, 
alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van 
betaling en stillegging of liquidatie van zijn onderneming, is al 
hetgeen Van Herwijnen van de wederpartij te vorderen heeft 
onmiddellijk opeisbaar. 

8. Van Herwijnen behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke 
vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen. 
Betaling in termijnen is alleen mogelijk indien uitdrukkelijk tussen 
partijen overeengekomen. 

9. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van Van 
Herwijnen zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te 
geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze 
overeenkomst of anderszins aan Van Herwijnen schuldig mocht 
zijn. Indien zekerheidstelling na deze vordering uitblijft, heeft Van 
Herwijnen, totdat zekerheid wordt gesteld, het recht de nakoming 
van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment van 
zekerheidstelling. 

10. Van Herwijnen is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de 
wederpartij op Van Herwijnen te verrekenen met alle op geld 
waardeerbare vorderingen op de wederpartij van Van Herwijnen. 

11. Van Herwijnen is gerechtigd om de nakoming van voor hem uit 
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten 
totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens Van Herwijnen, 
uit welken hoofde dan ook, is nagekomen. 

12. Aan werknemers van Van Herwijnen, die daartoe geen 
uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden 
betaald. 

 
Overmacht 
Artikel 13 
 
1. Indien en voor zover Van Herwijnen zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of niet op de 
overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge 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, is hij gerechtigd de 
betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en 
zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden dan wel de 
verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een 
door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten. 

2. Onder oorzaken die Van Herwijnen niet kunnen worden 
toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, 
bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en 
oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, 
oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten 
aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de 
aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, 
het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie 
Van Herwijnen goederen of diensten betrekt. 

3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich 
voordoet, doet Van Herwijnen ten spoedigste, onder overlegging 
van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de 
wederpartij. 

4. Indien de periode van overmacht langer voortduurt dan drie 
maanden, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van kosten en/of 
schade aan de andere partij, behoudens het bepaalde in het 
volgende lid. 

5. Indien Van Herwijnen bij het intreden van overmacht zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of 
deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk 
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van 
Herwijnen gerechtigd om het nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte apart te factureren. De wederpartij is gehouden 
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst. 

 
Toepasselijk recht en forumkeuze 
Artikel 14 
 
1. Op alle overeenkomsten tussen Van Herwijnen en de wederpartij 

is het Nederlandse recht van toepassing. 
 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag alsmede enige 

andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan, 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen 
Van Herwijnen en de wederpartij en welke niet tot de competentie 
van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie 
aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de in de 
vestigingsplaats van Van Herwijnen bevoegde rechtbank. 

 
 
 Augustus 2014 


