
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
van Bouw Totaal Combinatie BV.(KvK 67317243) 

Artikel 1 - Definities 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Bouw Totaal Combinatie, hierna te noemen “Bouw Totaal 
Combinatie BV”, die deze voorwaarden van toepassing verklaren in het kader van een 
offerte aan of Overeenkomst met een Opdrachtgever. 
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Bouw Totaal Combinatie BV opdracht heeft 
verstrekt tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of 
het uitvoeren van werkzaamheden, dan wel de (rechts)persoon die Bouw Totaal 
Combinatie BV heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding daaromtrent. 
Hulppersonen: alle personen welke Bouw Totaal Combinatie BV inschakelt 
voor nakoming van een overeenkomst. 
Locatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar het werk door Bouw Totaal 
Combinatie BV wordt uitgevoerd dan wel waar de producten door Bouw Totaal 
Combinatie BV geleverd worden. 
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht als bedoeld in titel 7 van Burgerlijk 
Wetboek 7. 
Producten: de door Bouw Totaal Combinatie BV aan Opdrachtgever te leveren of 
geleverde producten dan wel diensten. 
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. 
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. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en 

producten door Bouw Totaal Combinatie BV en maken deel uit van alle 
Overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle precontractuele 
situaties tussen Bouw Totaal Combinatie BV en Opdrachtgever, inclusief 
onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een 
Overeenkomst. 

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wijst Opdrachtnemer 
hiermee uitdrukkelijk van de hand, tenzij Bouw Totaal Combinatie BV afwijkende 
voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard. De andere algemene voorwaarden 
gelden in dat geval alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en). 

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts 
geldig indien deze schriftelijk zijn en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande 
schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen. 

2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van 
toepassing. Bouw Totaal Combinatie BV en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen 
teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

2.5 Opdrachtgever verstrekt (een) mogelijk op een aanbieding van Bouw Totaal Combinatie 
BV volgende opdracht(en) aan Bouw Totaal Combinatie BV uitsluitend schriftelijk. 

2.6. Indien Opdrachtgever twee of meer (rechts)personen opdracht heeft verleend ofwel 
heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding, zijn deze (rechts)personen 
hoofdelijk 
verbonden Bouw Totaal Combinatie BV en als zodanig steeds ieder hoofdelijk en voor 
het geheel gehouden alle verplichtingen uit hoofde van deze uitnodiging/Opdracht na te 
komen. 

Artikel 3 – Offertes 
3.1 Alle offertes van Bouw Totaal Combinatie BV zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, 

inhoud, uitvoering als levertijd betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod 
bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft Bouw Totaal Combinatie 
BV het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding 
te herroepen. 

3.2 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens 
is zo 

nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Bouw Totaal 
Combinatie BV slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Bouw 
Totaal Combinatie BV is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever 
verstrekte informatie. 

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1. hebben offertes van Bouw Totaal 
Combinatie BV een beperkte geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders 
schriftelijk is aangegeven. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 
4.1 De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of 

bevestiging door Bouw Totaal Combinatie BV van een opdracht van Opdrachtgever 
binnen tien werkdagen na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren 
van de betreffende order door Bouw Totaal Combinatie BV. 

4.2 Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte 
c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als 
opdrachtbevestiging. 

4.3 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde 
van kredietwaardigheid van Opdrachtgever. 

Artikel 5 – Prijs 
5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) alsmede verzend- en 

eventuele vervoers- en verpakkingskosten en exclusief alle overige heffingen, rechten 
of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. 

5.2 Prijzen zijn in euro’s. 
5.3 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen en 

verzekeringstarieven, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Bouw 
Totaal Combinatie BV gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. 

5.4 Indien de uitvoering van de opdracht aan Bouw Totaal Combinatie BV op verzoek van 
Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij 
Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, dan is Bouw Totaal Combinatie BV 
gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals 
renteverlies. 

5.5 In geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf, dan is Bouw Totaal Combinatie BV pas bevoegd de bedongen 

prijs te verhogen wanneer aflevering langer dan drie maanden na het sluiten van de 
Overeenkomst plaatsvindt of Bouw Totaal Combinatie uitdrukkelijk aan Opdrachtgever 
de mogelijkheid biedt in dat geval de Overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 6 – Betaling 
6.1 De betaling van de facturen van Bouw Totaal Combinatie BV dient uiterlijk effectief te 

geschieden in euro’s binnen 7 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding 
of verrekening, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De op de 
bankgiroafschriften van Bouw Totaal Combinatie BV aangegeven valutadag wordt als 
dag van betaling aangemerkt. 

6.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn 
verplichtingen jegens Bouw Totaal Combinatie BV heeft voldaan, is Opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het 
moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is 
Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 8,05% over het verschuldigde bedrag 
per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Bouw Totaal 
Combinatie BV op volledige schadevergoeding op basis van de wet. 

6.3 Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bouw 
Totaal Combinatie BV is gerechtigd deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het 
verschuldigde met een minimum van € 250,-. Hieronder vallen onder meer de kosten 
van beslag, faillissementsaanvraag, incassokosten, alsmede de kosten van door Bouw 
Totaal Combinatie BV in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

6.4 Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe 
van Bouw Totaal Combinatie BV telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen, ter 
grootte van de bedragen als aangegeven door Bouw Totaal Combinatie BV. Bouw Totaal 
Combinatie BV is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen. 

6.5 Bouw Totaal Combinatie BV is gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor 
de nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, indien Bouw Totaal 
Combinatie BV goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal 
nakomen. 

6.6 Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord 
bevonden, indien Bouw Totaal Combinatie BV hiertegen niet binnen acht dagen na 
factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Opdrachtgever 
7.1 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren 

werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van bouwbedrijf behoren, 
zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen 
vertraging ondervindt. 

7.2 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft 
gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de 
Opdrachtgever 
aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade. 

7.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door 
hem uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 

7.4 De Opdrachtgever is verplicht meerwerken te accepteren van Bouw Totaal Combinatie BV 
indien dit meerwerk noodzakelijk is om de werkzaamheden af te ronden. 

7.5 Indien Opdrachtgever meerwerken niet accepteert zal Bouw Totaal Combinatie BV 
niet tekortschieten als gevolg van het niet accepteren van de Opdrachtgever 
betreffende de meerwerken. 

7.6 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Bouw Totaal Combinatie BV op tijd kan beschikken 
over; 
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, een en
ander op aanwijzing van Bouw Totaal Combinatie BV; 
b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd; 
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, 
materialen en werktuigen; 
d. elektriciteit en water 

7.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 7.6 genoemde 
zaken tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen bij het aangaan van 
de overeenkomst. 

7.8 Als niet aan de in lid 7.6 genoemde zaken is voldaan, dan is de opdrachtgever 
aansprakelijk voor alle gevolgen wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt. Dit geldt 
ook indien door opdrachtgever aan te leveren materialen of uit te voeren delen 
van het werk niet tijdig, onvolledig of gebrekkig zijn geleverd respectievelijk zijn 
uitgevoerd. Bouw Totaal Combinatie BV is in geen geval in verzuim doordat hij om 
die reden de geplande werkzaamheden niet kan verrichten. Tevens is Bouw Totaal 
Combinatie BV gerechtigd vertragingskosten bij opdrachtgever in rekening te 
brengen.  

Artikel 8 – Toegang en werktijden 
8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Bouw Totaal Combinatie BV en haar hulppersonen hebben te allen tijde het recht 
terreinen en gebouwen te betreden, waarop eigendommen en/of onderpanden van 
Bouw Totaal Combinatie BV aanwezig zijn, dan wel waar Bouw Totaal Combinatie BV 
toegang nodig heeft in verband met het leveren, dan wel met het terugnemen of 
ongedaan maken van haar prestatie. 
Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen Bouw Totaal Combinatie BV tijdig kan beschikken 
over het terrein, waarop of waarin de werkzaamheden door Bouw Totaal Combinatie BV 
moeten worden verricht. 
Opdrachtgever zal tijdig zorg dragen voor een deugdelijk verharde en voldoende brede 
weg, welke geschikt is voor de aan- en afvoer van zaken met zware voertuigen, inclusief 
de door 
Bouw Totaal Combinatie BV voor de te leveren diensten gewenste werktuigen. 
Indien noodzakelijk zal Opdrachtgever zorg dragen voor de vereiste ontheffingen 
en/of vergunningen voor de voormelde aan- en afvoer van en naar de plaats vanaf de 
door Bouw Totaal combinatie BV aan te wijzen openbare weg. 
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Bouw Totaal Combinatie BV 
gerechtigd te leveren op alle dagen en uren. Opdrachtgever zal tijdig zodanige 
maatregelen nemen dat Bouw Totaal Combinatie BV hiertoe in staat is. 

Artikel 9 – Levertijden en termijnen 
9.1 Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de 

totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De 
door Bouw Totaal Combinatie BV opgegeven, dan wel overeengekomen termijnen zijn 
gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. 
Bouw Totaal Combinatie BV zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht 
te nemen. 

9.2 Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale 
termijn. 

Bij niet-tijdige nakoming dient Bouw Totaal Combinatie BV schriftelijk door 
Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor 
nakoming alsnog moet worden gegeven. 

9.3 Levertermijnen zullen worden opgeschort indien en zolang Opdrachtgever niet heeft 
voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Bouw Totaal Combinatie BV 
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dan wel indien Opdrachtgever niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting 
de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen, dan wel 
indien Opdrachtgever niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband 
met de afname en/of verwerking van door Opdrachtgever aangeboden zaken (zoals het 
verkrijgen van de benodigde vergunningen). Bouw Totaal Combinatie BV is in deze 
gevallen gerechtigd vertragingskosten in rekening te brengen. Deze kunnen o.a. 
bestaan uit het factureren van verloren uren, kosten van onderaannemers welke de 
werkzaamheden moeten verzetten etc. 

9.4 Bouw Totaal Combinatie BV is gerechtigd geen nieuwe prestaties te leveren, indien en 
zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen 
jegens Bouw Totaal Combinatie BV. Dit geldt ook voor prestaties welke onder de 
garantie vallen. 

9.5 Als het overeengekomen werk is voltooid, deelt Bouw Totaal Combinatie BV aan 
opdrachtgever mee dat het werk klaar is om te worden opgeleverd. 

9.6 Opdrachtgever dient het werk binnen 8 dagen na de in lid 9.5 genoemde mededeling 
te keuren. Na aanvaarding is het werk opgeleverd. Keurt opdrachtgever het werk niet 
binnen 8 dagen, dan wordt hij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. 

9.7 Geconstateerde gebreken dienen binnen 2 dagen na de hiervoor omschreven keuring 
schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan Bouw Totaal Combinatie BV. 

9.8 Gebreken welke bij de hiervoor omschreven keuring niet waarneembaar waren 
moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken 
aan Bouw Totaal Combinatie BV schriftelijk worden gemeld. 

9.9 Bouw Totaal Combinatie BV beoordeelt de gebreken en gaat na of hij hiervoor 
aansprakelijk is.  

9.10 Bouw Totaal Combinatie BV heeft het recht zelf herstel uit te voeren voor gebreken 
waarvoor zij aansprakelijk is. 

9.11 Voldoet opdrachtgever niet aan de in lid 9.7 en 9.8 omschreven wijze waarop de 
gebreken gemeld moeten worden, dan vervalt zijn recht tot vordering van herstel door 
Bouw Totaal Combinatie BV. Evenmin kan hij de kosten van herstel door derden op 
opdrachtnemer verhalen. 

 
Artikel 10 – Vergunningen 
10.1     Opdrachtgever dient er op zijn kosten voor zorg te 

dragen dat hij over de juiste vergunningen beschikt, welke op basis van de wet vereist 
zijn voor de uitvoering van de door Bouw Totaal Combinatie BV op basis van de 
Overeenkomst te verrichten werkzaamheden. Het bepaalde in de voorgaande zin 
geldt niet voor zover op basis van de wet expliciet volgt dat Bouw Totaal Combinatie 
BV exclusief dient te beschikken over een vergunning ter uitvoering van de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden. 

 
Artikel 11 – Wanprestatie / beëindiging van de Overeenkomst / Schadevergoeding / 
Opschorting 
11.1     Bouw Totaal Combinatie BV behoudt zich het recht voor tot beëindiging van de 

Overeenkomst over te gaan, schadevergoeding te vorderen dan wel haar 
werkzaamheden op te schorten indien: 

a) Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van 
betaling aanvraagt; of 

b) een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever 
of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de 
bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van 
Opdrachtgever wezenlijk wijzigt; of 

c) Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem 
rustende verplichtingen jegens Bouw Totaal Combinatie BV niet of niet geheel 
nakomt; of 

d) Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor 
gestelde termijn te voldoen; of 

e) beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van 
Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de 
(resterende) schuld van Opdrachtgever jegens Bouw Totaal Combinatie BV onmiddellijk 
opeisbaar zijn. Bouw Totaal Combinatie BV is alsdan gerechtigd de Overeenkomst 
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of 
gerechtelijke tussenkomst. Bouw Totaal Combinatie BV is niet gehouden tot betaling van 
enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de 
Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde. 

11.2 Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond 
van een niet aan Bouw Totaal Combinatie BV toe te rekenen oorzaak, dan is Bouw 
Totaal Combinatie BV gerechtigd tot vergoeding van haar schade. 

11.3 De te vergoeden schade omvat de voor het gehele werk overeengekomen prijs minus 
de besparingen die voor Bouw Totaal Combinatie BV uit de opzegging voortvloeien. 

 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid 
12.1     Bouw Totaal Combinatie BV is slechts aansprakelijk voor schade geleden door 

Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van haar zelf, met dien 
verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen 
Bouw Totaal Combinatie BV verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de 
branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, dan wel, voor zover dit 
lager is, de betreffende contractsom. 

12.2     Bouw Totaal Combinatie BV is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring en 
andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) en andere gevolgschade. 
Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 

12.3     Bouw Totaal Combinatie BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
hulppersonen, ook niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van deze 
hulppersonen. 

12.4     Bouw Totaal Combinatie BV is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook 
genaamd, indien 

deze schade en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen 
welke om niet zijn geschied. 

12.5     Bouw Totaal Combinatie BV is niet aansprakelijk voor schade aan andere werken en 
eigendommen 

van de Opdrachtgever en derden voor zover deze door de uitvoering van het werk zijn 
toegebracht. 

12.6     De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of 
bewuste roekeloosheid van Bouw Totaal Combinatie BV zelf en of diens bedrijfsleiding. 

12.7 In alle gevallen dient opdrachtgever Bouw Totaal Combinatie BV gelegenheid te geven tot 
het opheffen van de geconstateerde gebreken c.q. het alsnog deugdelijk verrichten van de 
geleverde diensten. 

12.8 Indien Bouw Totaal Combinatie BV ondanks voorgaande leden, door de rechter c.q. de 
arbiter aansprakelijk wordt gehouden voor het betalen van een schadevergoeding, dan 
kan deze vergoeding niet meer bedragen dan de helft van het overeengekomen 
factuurbedrag voor de betreffende post, één en ander behoudens er sprake is van opzet 
of grove schuld onzerzijds. 

 
Artikel 13 – Vrijwaren / aansprakelijkheid Opdrachtgever 
13.1     Indien Opdrachtgever, op grond van het toepasselijke recht, van deze Algemene 

Voorwaarden, dan wel op grond van enige Overeenkomst aansprakelijk is en Bouw Totaal 
Combinatie BV wordt in dat kader door een derde aangesproken, zal Opdrachtgever Bouw 
Totaal Combinatie BV volledig vrijwaren en de door Bouw Totaal Combinatie BV geleden 

schade vergoeden. 
13.2     Indien Opdrachtgever of de door deze ingeschakelde derde zich op het bedrijfsterrein van 

Bouw Totaal Combinatie BV dan wel op de betreffende Locatie begeeft, geschiedt dit voor 
eigen rekening en risico van Opdrachtgever. 

13.3      Indien Bouw Totaal Combinatie BV werkzaamheden buiten haar bedrijf verricht, zal        
            Opdrachtgever zodanige maatregelen treffen dat de veiligheid van personen en zaken bij  
              werkzaamheden van Bouw Totaal Combinatie BV gewaarborgd is en blijft.  
13.4      Opdrachtgever zal Bouw Totaal Combinatie BV vrijwaren van elke aanspraak van derden   
tot  
             schadevergoeding jegens Bouw Totaal Combinatie BV ter zake van gebruik van door  
             Opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of andere zaken  
               respectievelijk gegevens. 
 

Artikel 14 – Overmacht 
14.1     Indien Bouw Totaal Combinatie BV door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt 

verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de 
overmacht was te voorzien, is Bouw Totaal Combinatie BV gerechtigd zonder enige 
verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende 
mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
onverminderd het recht van Bouw Totaal Combinatie BV op betaling door Opdrachtgever 
voor reeds door Bouw Totaal Combinatie BV verrichte prestaties voordat sprake was van 
een overmacht situatie, dan wel is Bouw Totaal Combinatie BV gerechtigd de (verdere) 
uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Bouw Totaal 
Combinatie BV zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op 
de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Bouw Totaal Combinatie BV alsnog 
gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. 

14.2     Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Bouw Totaal Combinatie 
BV tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, 
weersomstandigheden, waardoor - zoals gebruikelijk is in de bouw - niet kan worden 
gewerkt (zoals vorst en andere onwerkbare omstandigheden), werkstaking of 
werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of 
uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, 
natuurrampen, storingen in het bedrijf van Bouw Totaal Combinatie BV of in dat van 
toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit de magazijnen van 
Bouw Totaal Combinatie BV of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij 
redelijkerwijs niet van Bouw Totaal Combinatie BV kan worden gevergd dat zij haar 
verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. 

 
Artikel 15 – Uitvoering 
15.1     Bouw Totaal Combinatie BV is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van 
de Overeenkomst. 
15.2     Het product, de te leveren diensten en/of producten, door Bouw Totaal Combinatie BV 
dienen uitsluitend door 

Bouw Totaal Combinatie BV te worden uitgevoerd/geleverd dan wel door hulppersonen 
die door Bouw Totaal Combinatie BV zijn ingeschakeld. 

15.3     Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de werkzaamheden van Bouw Totaal 
Combinatie BV niet worden verhinderd. 

 
Artikel 16 – Hoofdelijkheid 
16.1     Indien met Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, 

zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming, van de verplichtingen uit de Overeenkomst. 
 

Artikel 17 – Intellectuele eigendom 
17.1     Bouw Totaal Combinatie BV behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten 

van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten 
kunnen bestaan of worden gevestigd. 

17.2     Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder worden 
begrepen samenstellingen, (technische) merkbladen, adressen, computerprogramma's, 
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten al 
dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen of te exploiteren. 

17.3     Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter 
hand te stellen. 

 
Artikel 18 – Wijzigingen / vindplaats 
18.1     Bouw Totaal Combinatie BV is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 

Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien 
Bouw Totaal Combinatie BV niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van 
Bouw Totaal Combinatie BV dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest 
daartegen heeft ontvangen. 

18.2     Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de 
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 

18.3     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten 
tijde van het totstandkoming van de overeenkomst. 

 
Artikel 19 – Toepasselijk recht 
19.1     Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
19.2     Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in 

eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zeeland-
West-Brabant, 
onverminderd het recht van Bouw Totaal Combinatie BV een geschil voor te leggen aan 
de bevoegde rechter 
binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd. 
 

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud 
20.1     Bouw Totaal Combinatie BV behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor                                   
totdat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan. 

 
Artikel 21 - Garantiebepalingen 
21.1 Zie bijlage “Garantiebepalingen”  
 
Artikel 22 – Verwerking persoonsgegevens 
22.1 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. 
22.2 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.


