ALGEMENE VOORWAARDEN SLOTENMAKER D. VAN RIE
Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter
geschreven, en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt) de volgende betekenis:
a. Slotenmaker D. van Rie: de eenmanszaak Slotenmaker D. van Rie, gevestigd te (4507AL)
Schoondijke aan de Prinses Beatrixstraat 46, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer: 65625536;
b. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
c. Partijen: Opdrachtgever en Slotenmaker D. van Rie;
d. Opdrachtgever: de partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – aan wie Slotenmaker D.
van Rie een offerte heeft uitgebracht en deze akkoord heeft bevonden of die enige andere
rechtsbetrekking heeft met Slotenmaker D. van Rie.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen,
uitgevoerde werkzaamheden, werkbonnen van Slotenmaker D. van Rie, op alle opdrachten
die Slotenmaker D. van Rie sluit en op alle opdrachten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2. Slotenmaker D. van Rie wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden
van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
3. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Slotenmaker D. van Rie zal, indien
nodig, dan samen met de Opdrachtgever een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het
doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
4. Als Slotenmaker D. van Rie van een Opdrachtgever niet steeds een strikte naleving van
deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze
algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Slotenmaker D. van Rie het
recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Aanbieding en totstandkoming opdracht
2.1 De opdracht tussen Partijen komt tot stand nadat Opdrachtgever de offerte binnen een maand
heeft ondertekend en de aanbetaling heeft betaald en Slotenmaker D. van Rie de ontvangst
daarvan heeft bevestigd.
2.2 Een offerte is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De offerte is geldig tot
dertig (30) dagen na verzending door Slotenmaker D. van Rie, tenzij anders aangegeven in de
offerte.
2.3 Slotenmaker D. van Rie kan niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte
een vergissing of verschrijving bevat, die voor een Opdrachtgever kenbaar is of kenbaar behoort te
zijn.
2.4 Aanbiedingen of offertes van Slotenmaker D. van Rie gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.
2.5 Als Slotenmaker D. van Rie in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan
Slotenmaker D. van Rie niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen
een opdrachtig gedeelte van de samengestelde prijs.
Artikel 3 Prijs
3.1 Slotenmaker D. van Rie is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien
en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen)
voordoen na het afsluiten der opdracht, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en
voorschotten.
3.3 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij
nadrukkelijk anders vermeld.
3.4 Slotenmaker D. van Rie is gerechtigd om kosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever
voor het opnemen, uitzoeken en uitwerken van de offertes. Indien deze kosten in rekening
gebracht worden, zal Slotenmaker D. van Rie dit vooraf melden aan de Opdrachtgever.
3.5 Eventuele heffingen van overheidswege (zoals ook bijvoorbeeld parkeerkosten) worden door
Slotenmaker D. van Rie afzonderlijk in rekening gebracht.
3.6 Slotenmaker D. van Rie hanteert een standaard uurtarief voor werkzaamheden op werkdagen
tussen 8:00 uur en 18:00 uur dat jaarlijks wordt herzien. Op werkdagen vanaf 18:00 uur tot 8:00

uur berekent Slotenmaker D. van Rie een toeslag van 50% op het uurtarief. Op zaterdagen
berekent Slotenmaker D. van Rie een toeslag van 50 % op het uurtarief. Op zon- en feestdagen
berekent S Slotenmaker D. van Rie een toeslag van 100% op het uurloon.
3.7 Indien Slotenmaker D. van Rie korter dan 1 uur werkzaamheden verricht, brengt zij evenwel 1
uur in rekening. Na het eerste uur rekent S Slotenmaker D. van Rie per half uur, waarbij een
gedeelte van een half uur, als een volledig half uur wordt aangemerkt.
3.8 Reistijd van en naar het werk adres toe bij kleinere werkzaamheden (minder als een volle werk
dag) of op grotere afstanden en buiten standaard werk tijd word volledig in rekening gebracht aan
de Opdrachtgever als werk tijd.
3.9 Reistijd om materiaal of materieel te halen of te brengen word volledig in rekening gebracht
aan de Opdrachtgever als werk tijd.
3.10 In de offerte(s) of in het uur loon zijn geen parkeerkosten inbegrepen. Als Slotenmaker D. van
Rie parkeerkosten maakt, worden deze doorbelast aan de Opdrachtgever.
Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever
4.1 De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan
Slotenmaker D. van Rie heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig
uitvoeren van de opdracht, of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, tijdig aan Slotenmaker D. van Rie ter
beschikking worden gesteld.
4.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van
de aan Slotenmaker D. van Rie ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze
van of via derden afkomstig zijn.
4.3 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens langer op zich laten wachten dan
gewenst, of misschien niet helemaal volledig zijn. In dat geval mag Slotenmaker D. van Rie de
uitvoering van de opdracht uitstellen totdat hij over alle benodigde informatie beschikt. Eventuele
kosten die Slotenmaker D. van Rie hierdoor moet maken, worden op basis van nacalculatie aan de
Opdrachtgever doorbelast.
4.4 De Opdrachtgever staa ervoo i da hi gerechtig i o toegan t krijge to en/o
wijziginge aa te brenge i d slote va de/he betreffend voertuig(en) kluis/kluizen en/o el
ande objec waarop d opdracht/bestellin betrekkin heeft.
4.5 De Opdrachtgever aanvaar volledig aansprakelijk ei voo (onde meer he openbreke
va geslote of vergrendeld slote en/o he verandere va slote en/o he installere va
nieuw slote en/of ander beveiligingsproducte doo Slotenmaker D. van Rie.
4.6 D klan za Slotenmaker D. van Rie volledi vrijware voo enig aansprake va derde
jegen Slotenmaker D. van Rie i verban d doo de Opdrachtgever geplaatst opdracht/
bestelling.
4.7 De Opdrachtgever i gehoude o aa Slotenmaker D. van Rie ee geldi ID-bewij e ee
bewij va adres/eigendo te tonen bi gebrek waarva Slotenmaker D. van Rie gerechtig i
zij werkzaamhede o t schorte o te be indigen I he laatst geva blijf d Opdrachtgeve d
overeengekome vergoedin onverkor verschuldigd.
4.8 Wannee de Opdrachtgever nie i staa o berei i o ee geldi ID-bewij e ee bewij va
adres/eigendom t tonen ka Slotenmaker D. van Ri d politi informere e te plekk
aanwezi blijve totda d politi is gearriveerd.
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Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
5.1 Alle werkzaamheden die door Slotenmaker D. van Rie worden verricht in de uitvoering van de
opdracht worden verricht naar beste inzicht en kunnen. De verplichting van Slotenmaker D. van
Rie betreft een inspanningsverplichting. Slotenmaker D. van Rie biedt dus geen garantie voor enig
resultaat of verwachtingen.
5.2 Slotenmaker D. van Rie bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, maar houdt
daarbij wel rekening met de eisen die de Opdrachtgever daaraan heeft gesteld. Slotenmaker D.
van Rie heeft het recht om de opdracht (geheel of gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren en
behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering
van de opdracht te vervangen.
5.3 Slotenmaker D. van Rie streeft ernaar de opgegeven termijn – zoals eventueel opgenomen in
de offerte – voor de uitvoering van opdracht of voor de levering van bepaalde zaken altijd te halen.
Toch zijn deze opgegeven termijn altijd indicatief en geen fatale termijnen. Bij overschrijding van
een termijn dient de Opdrachtgever Slotenmaker D. van Rie schriftelijk in gebreke te stellen.

5.5 De opdracht van Slotenmaker D. van Rie omvat nooit het controleren van de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens en
informatie. De Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden die door Slotenmaker D. van Rie
worden verricht worden gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever wordt aangeleverd,
en dat de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is en blijft voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid hiervan.
5.6 Wanneer Slotenmaker D. van Rie op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten
van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief.
5.7 Alleen de omschreven werkzaamheden uit de offerte zullen uitgevoerd worden voor de
offerteprijs, indien er meer werkzaamheden uitgevoerd worden, dan worden deze doorberekend
als meerwerk op basis van nacalculatie of op basis van een aanvullende offerte.
5.8 Alle offertes zijn standaard gebaseerd op uitvoering op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00
uur.
5.9 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte voert Slotenmaker D. van Rie geen bouwvuil,
sloopafval, restanten, etc. af. Indien Slotenmaker D. van Rie hier wel zorg voor draagt, brengt zij
voor het afvoeren kosten in rekening, bestaande uit de kosten die Slotenmaker D. van Rie moet
betalen aan het vuilverwerkingsbedrijf, en het uurtarief voor de gewerkte uren (inladen,
wegbrengen en lossen). Eventueel brengt Slotenmaker D. van Rie voorrijkosten in rekening indien
als Slotenmaker D. van Rie alleen voor deze werkzaamheden naar het werkadres toe komt.
5.10 Speciaal en op maat bestelde artikelen/producten kunnen niet retour worden genomen.
Artikel 6 Garantie
6.1 Over uitgevoerde arbeid door Slotenmaker D. van Rie is de volgende garantie geldig: binnen
de garantieperiode ontstane problemen die een direct gevolg zijn van de uitgevoerde
werkzaamheden of geleverde diensten van Slotenmaker D. van Rie zullen door Slotenmaker D.
van Rie kosteloos worden hersteld.
6.2 De garantieperiode is 1 jaar. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming
corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerde diensten, mits gebruik of
bediening plaats heeft gevonden conform de instructies en conform deugdelijke gebruik en
onderhoud.
6.3 Uitgesloten van garantie zijn reinigingswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden aan
installaties, denk hierbij schoonhouden en smeren van het hang en sluitwerk i.v.m. stof en zand
door weersinvloeden zoals wind en regen.
6.4 Op materialen die niet geleverd zijn door Slotenmaker D. van Rie, maar wel gemonteerd zijn
door Slotenmaker D. van Rie zit geen garantie van Slotenmaker D. van Rie, alle risico’s op
gebreken aan niet door Slotenmaker D. van Rie geleverd materiaal is voor rekening van de
Opdrachtgever inclusief het risico op glas breuk, beschadiging en dergelijke aan het materiaal.
6.5 Op materialen geleverd door Slotenmaker D. van Rie zit een standaardgarantie van 1 jaar
vanaf de montagedatum. Uitgesloten van garantie zijn de zogenoemde gebruikersartikelen
hieronder vallen batterijen.
6.6 In sommige gevallen geven leveranciers / importeurs / fabrikanten langere fabrieksgaranties af
op door Slotenmaker D. van Rie geleverde en gemonteerde materialen of op door derde geleverde
en gemonteerde materialen. In dit geval brengen wij de uren dat wij bezig zijn met herstel in
rekening en het materiaal hierna kunnen we indien u dit wenst de defecten onderdelen naar de
fabrikant toe sturen ter beoordeling, mochten wij hierna de onderdelen gecrediteerd krijgen, dan
crediteren wij deze kosten weer aan de Opdrachtgever, dit is geen garantie van Slotenmaker D.
van Rie maar dit betreffen garanties van derde. De garantie van Slotenmaker D. van Rie is
standaard 1 jaar. De uren die wij bezig zijn met het aanmelden van fabrieksgaranties, het
verpakken van het defecten onderdeel en het verzenden van het defecten onderdeel (porto kosten
en verpakkingskosten) of het weg brengen er van brengen wij in rekening bij de Opdrachtgever.
Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
7.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen veertien
(14) dagen na (deel)factuurdatum.
7.2 Slotenmaker D. van Rie is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling
van minimaal 20% en maximaal 50% te vragen. Ook is Slotenmaker D. van Rie gerechtigd om bij
aflevering van materialen volledige betaling daarvan te verlangen.
7.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van
Slotenmaker D. van Rie een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken.
Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim.

Slotenmaker D. van Rie heeft dan het recht de opdracht te ontbinden en zijn schade op
Opdrachtgever te verhalen.
7.4 Het recht van Opdrachtgever om vorderingen op Slotenmaker D. van Rie te verrekenen is
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Slotenmaker D. van Rie in staat van faillissement geraakt.
7.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
• een betalingstermijn is overschreden;
• de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
• de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
• de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
7.6 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling of
sommatie van Slotenmaker D. van Rie in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
Echter zal Slotenmaker D. van Rie allereerst een ingebrekestelling versturen naar de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever is, wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, dan de wettelijke
rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de
vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen
eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 8 Overmacht
8.1 Slotenmaker D. van Rie heeft het recht om de uitvoering van een verplichting uit de opdracht
op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij
bij het sluiten der opdracht niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen. Slotenmaker D. van Rie beschouwt de volgende omstandigheden ook
als overmacht: belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen,
ziekteverzuim van medewerkers en vertraging in levering door leveranciers.
8.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen bij Slotenmaker D. van
Rie of derden, weersinvloeden of diefstal zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid
bedoeld.
8.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de opdracht worden ontbonden voor dat
deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van
de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
Artikel 9 Eigendom
9.1 Zolang Slotenmaker D. van Rie geen volledige betaling heeft ontvangen voor al haar facturen
(inclusief de eventuele rente en incassokosten) ter zake alle met Opdrachtgever gesloten
overeenkomsten, blijven de geleverde goederen eigendom van Slotenmaker D. van Rie.
Artikel 10 Arbo wetgeving
10.1 Slotenmaker D. van Rie werkt conform de regels van het Arbeidsomstandighedenbesluit en
de Arbeidsomstandighedenwet en (eventuele) aanverwante regelingen. Indien Slotenmaker D. van
Rie deze bepalingen niet kan naleven door externe factoren, dus buiten de schuld van
Slotenmaker D. van Rie, is Slotenmaker D. van Rie genoodzaakt om de werkzaamheden te staken
en de tijd door te bereken aan de Opdrachtgever.
10.2 Slotenmaker D. van Rie werkt conform veiligheidsregels. Zij zijn gerechtigd werkzaamheden
te weigeren als deze niet veilig uitgevoerd kunnen worden.
10.3 In het geval van een gevaarlijke situatie kan Slotenmaker D. van Rie de werkzaamheden
staken totdat de gevaarlijke situatie verholpen is. De mogelijke extra tijd die Slotenmaker D. van
Rie hieraan besteedt kan Slotenmaker D. van Rie doorbelasten aan de Opdrachtgever.
10.4 De producten die Slotenmaker D. van Rie zelf levert zijn veilig en goed van A merken. Als er
producten geleverd zijn door derden moeten deze veilig en goed zijn, anders mag Slotenmaker D.
van Rie deze weigeren te plaatsen, of aan te sluiten. De door Slotenmaker D. van Rie geleverde
producten, plaatst Slotenmaker D. van Rie en sluit Slotenmaker D. van Rie aan conform de
wettelijke normen en de normen van de leverancier/fabrikant, de zogenoemde productnormen.
Slotenmaker D. van Rie is niet aansprakelijk voor producten die niet door Slotenmaker D. van Rie
zijn geleverd.
Artikel 11 Wijzigingen in de opdracht
11.1 Indien de omvang van de aan Slotenmaker D. van Rie verstrekte opdracht na het sluiten van
de betreffende opdracht om welke reden dan ook wijzigt, is Slotenmaker D. van Rie gerechtigd
eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet
overeenstemt met de werkelijkheid.
Artikel 12 Annulering
12.1 Bij een gehele of gedeeltelijk annulering van een opdracht door de Opdrachtgever heeft
Slotenmaker D. van Rie het recht om de kosten voor de door hem gemaakte uren en
werkzaamheden en bestelde producten of diensten in de uitvoering van de opdracht tot aan de
annuleringsdatum in rekening te brengen tegen het daarvoor geldende tarief.
12.2 Een en ander onverminderd het recht van Slotenmaker D. van Rie om schadevergoeding te
vorderen voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.
12.3 De annuleringsdatum is de datum waarop Slotenmaker D. van Rie de schriftelijke annulering
heeft ontvangen.
12.4 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de
administratie van Slotenmaker D. van Rie leidend.
Artikel 13 Ontbinding
13.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met
Slotenmaker D. van Rie gesloten opdracht voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance
van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens
bedrijf, is Slotenmaker D. van Rie gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan
wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Slotenmaker D. van Rie is in die
gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.
13.2 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door
Slotenmaker D. van Rie verhindert, heeft Slotenmaker D. van Rie het recht de opdracht te
ontbinden.
13.3 Een en ander laat onverlet de overige aan Slotenmaker D. van Rie toekomende rechten,
waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
13.4 Slotenmaker D. van Rie is het geval van een ontbinding nimmer gehouden tot enige
vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
13.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Slotenmaker D. van Rie zijn recht op
vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
Artikel 14 Klachten
14.1 Slotenmaker D. van Rie hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de opdracht.
Als de Opdrachtgever toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan dient dit uiterlijk
binnen zeven (7) dagen na de uitvoering van de opdracht aan Slotenmaker D. van Rie gemeld te
worden. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.
14.2 De Opdrachtgever dient Slotenmaker D. van Rie in de gelegenheid te stellen een klacht te
(laten) onderzoeken. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden
ontleend.
14.3 Als het (eind)resultaat afwijkt van de verwachtingen van Opdrachtgever, dan is dat geen
reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht.
14.4 Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever nimmer van diens afname- en
betalingsverplichting jegens Slotenmaker D. van Rie.
14.5 Bij niet-tijdige melding van de klacht komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel of
enige andere schadeloosstelling.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Slotenmaker D. van Rie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan
doordat door of namens de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt.
15.2 De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Slotenmaker D. van Rie
welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
15.3 Slotenmaker D. van Rie is niet aansprakelijk voor schade aan materialen die niet door haar
zijn geleverd. Slotenmaker D. van Rie is (dus) niet aansprakelijk voor schade aan materialen die zij
vervoert/plaatst/ installeert/monteert en die door Opdrachtgever zijn aangeschaft bij een derde.
15.4 Eventuele aansprakelijkheid van Slotenmaker D. van Rie blijft te allen tijde slechts beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
15.5 Ingeval aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan is Slotenmaker D. van Rie uitsluitend
aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan: (1) de redelijke kosten om de
oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten

die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Slotenmaker D. van Rie op te lossen, voor zover
deze aan Slotenmaker D. van Rie toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die
gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. De Opdrachtgever moet dan wel kunnen
aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.
15.6 Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
• Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade, daaronder bedrijfsschade,
derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
• Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Slotenmaker D. van Rie
nimmer aansprakelijk.
• De door Slotenmaker D. van Rie 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.
• De aansprakelijkheid van Slotenmaker D. van Rie is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering
plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan Opdrachtgever over de laatste
twee kalendermaanden inzake de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• De beperkingen van de aansprakelijkheid van Slotenmaker D. van Rie zijn niet van
toepassing als Slotenmaker D. van Rie de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove
schuld.
Artikel 16 Vrijwaring
16.1 De Opdrachtgever vrijwaart Slotenmaker D. van Rie, en door Slotenmaker D. van Rie
ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden, die schade
lijden door de uitvoering van de opdracht.
16.2 Als de Opdrachtgever enig resultaat, verkregen van Slotenmaker D. van Rie, gebruikt of
toepast dan wel derden in de gelegenheid stelt deze te (laten) gebruiken of toe te passen, dan
vrijwaart de Opdrachtgever Slotenmaker D. van Rie voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van
schade geclaimd door de Opdrachtgever en/of derden.
Artikel 17 Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van
Slotenmaker D. van Rie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website van Slotenmaker D. van Rie
www.dvanrie.nl

