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Algemene Voorwaarden 
 
Begripsomschrijving 
 
De opdrachtnemer: Ton de Rooij Tennis B.V. 
De opdrachtgever: haar wederpartij 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten van koop en verkoop, van aanneming van werk, 
reparatie of onderhoud, of van enige aard ook, door of met een onzer 
vennootschappen, hierna gezamenlijk aan te duiden als opdrachtnemer, 
zonder dat hieruit op enigerlei wijze een hoofdelijke aansprakelijkheid of 
op andere wijze medeverbonden zijn mag worden afgeleid. Elke 
afwijking van deze voorwaardenmoet schriftelijk door opdrachtnemer 
worden bevestigd en geldt slechts voor dat ene geval. Mondelinge 
afspraken met en/of toezegging van personeelsleden zijn onverbindend 
tenzij opdrachtnemer ze schriftelijk heeft bevestigd. Op elk contract is 
steeds Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 2. Aanbiedingen, opdracht en overeenkomst 
 
2.1 Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer in welke vorm dan ook 
gedaan zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vrijblijvend. 
 
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geldt als 
gesloten indien opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan 
opdrachtgever heeft bevestigd. 
 
2.3 Aanvullingen of wijzigingen op de aanbieding zijn eerst van kracht, 
nadat deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. 
 
2.4 Door het accepteren van de aanbiedingen, het doen van 
bestellingen en het geven van opdrachten, doet de opdrachtgever 
afstand van zijn algemene, of andere, voorwaarden en erkent hij de 
toepasselijkheid van deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden. 
 
2.5 De offertes en gesloten overeenkomsten zijn gebaseerd op 
omstandigheden, zoals die ten tijde van het opmaken van een en ander 
redelijkerwijs waren te voorzien. Zo zijn de vermelde bedragen 
gebaseerd op het prijsniveau, in de meest uitgebreide zin des woords, 
zoals dat gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst c.q. zoals 
dat gold ten tijde van het doen van de offerte.  
Mocht het prijsniveau c.q. mochten de omstandigheden als bedoeld na 
het sluiten van de overeenkomst c.q. na het uitbrengen van een offerte 
wijzigingen ondergaan, dan houdt de opdrachtnemer zich het recht voor 
de eventueel daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door te berekenen. 
Is de opdrachtgever een natuurlijk persoon, die niet handelt in de 
uitoefening van beroep of bedrijf, dan heeft deze opdrachtgever, indien 
de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na afsluiten van de 
overeenkomst, het recht de overeenkomst te ontbinden tegen 
vergoeding van de geleden schade. 
 
Artikel 3. Betalingen 
 
3.1 Betalingen door de opdrachtgever dienen te geschieden uiterlijk 
binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van genoemde 
termijn zal de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist 
zal zijn, een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand 
gerekend vanaf de factuurdatum, dan wel zal de opdrachtgever de 
wettelijke rente vanaf de factuurdatum verschuldigd zijn indien de 
wettelijke rente hoger zal zijn dan 1% per maand. 
 
3.2 Alle kosten, hoe ook genaamd, waaronder onder meer begrepen 
advocaat-, procureurs-, deurwaarders-, en griffiekosten, die door de 
opdrachtnemer gemaakt dienen te worden ter realisering / ter 
bescherming van haar rechten in de meest algemene zin, komen ten 
laste van de opdrachtgever. 
 
3.3 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, ook bijvoorbeeld ten 
tijde van de uitvoering van een gesloten overeenkomst, (nadere) 
zekerheden te verlangen van de opdrachtgever, bij gebreke van de 
ontvangst waarvan de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd is onder 
meer de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten. 
 
3.4 Indien de opdrachtgever met een op haar rustende verplichting in 
gebreke blijft, waaronder begrepen het desgevraagd verschaffen van 
(nadere) zekerheid, dan verbeurt zij door de enkele overtreding, zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling nodig zal 
zijn, een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 20% van de 
overeengekomen prijs, onverminderd de overige rechten van 
opdrachtnemer, waaronder onder meer begrepen het recht tot het 
vorderen van, naast genoemde 20% boete, volledige schadevergoeding. 
Bovendien heeft de opdrachtnemer in een dergelijk geval het recht de 
overeenkomst in kwestie eenzijdig te ontbinden. 
 
Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud 
 
4.1 Zolang de oplevering c.q. de levering van het aangenomen werk c.q. 
het verkochte goed niet heeft plaatsgevonden en niet al het aan de 
opdrachtnemer verschuldigde is voldaan, blijven alle door de 
opdrachtnemer aangebrachte/geleverde goederen eigendom van de 
opdrachtgever. Onverminderd de overige hem toekomende rechten 
wordt de opdrachtnemer onherroepelijk door de opdrachtgever 

gemachtigd om, indien deze jegens zijn opdrachtnemer aangegane 
betalingsverplichtingen niet nakomt, zonder dat enige ingebrekestelling 
of rechterlijke tussenkomst is vereist de door hem geleverde goederen 
terug te nemen, of indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn 
gemonteerd te demonteren en terug te nemen. 
 
Artikel 5. (Op)leveringstermijnen 
 
5.1 (Op)leverings-/uitvoeringstermijnen dienen uitsluitend als bij 
benadering opgegeven te worden beschouwd. Onwerkbaar weer (wat 
als zodanig dient te worden gekwalificeerd, komt uitsluitend ter 
beoordeling van opdrachtnemer), verschuift in ieder geval de bij 
benadering opgegeven datum van oplevering. 
 
5.2 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede bereikbaarheid, 
zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, van bouwplaats c.q. de plaats 
van aflevering. Eveneens dient door de opdrachtgever zorggedragen te 
worden voor voldoende faciliteiten op de bouwplaats, indien van 
toepassing, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. Gedacht dient 
onder meer te worden aan het kunnen beschikken over opslagruimten, 
elektriciteit, wateraanvoer, enz. 
 
Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid 
 
6.1 Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door de 
opdrachtgever geleden schade aan andere zaken dan het werk, voor 
zover de schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het 
gevolg is van schuld van opdrachtnemer of van door hem ingeschakelde 
hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn 
verzekering wordt gedekt. 
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade 
verband houdende met de ondergrond, zoals die ten gevolge van 
verzakkingen, slechte waterdoorlatendheid, het al dan niet aanwezig zijn 
van leidingen en/of restanten van bouwwerken. 
 
6.2 Na de oplevering is de opdrachtnemer niet verder aansprakelijk voor 
tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn 
overeengekomen garantieverplichting. 
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever 
geleden schade als gevolg van gebreken, indien en voor zover deze 
aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. 
 
6.3 Indien opdrachtnemer ingevolge het bovenstaande gehouden is de 
schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding 
niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico 
van zijn verzekering en door de verzekering gedane uitkering, één en 
ander tot een maximum van € 2.500.000 per gebeurtenis, € 500.000 als 
sublimiet hiervan in geval van brand/ontploffing en € 5.000.000 per jaar. 
Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die 
de opdrachtgever mocht lijden, is de opdrachtnemer nimmer 
aansprakelijk. 
Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de 
oplevering geleden schade vervalt, indien de aanspraak niet uiterlijk op 
de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode 
afloopt kenbaar is gemaakt. 
De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de 
opdrachtgever jegens opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden, 
verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft 
geprotesteerd. 
 
6.4 Indien door opdrachtnemer monsters zijn verstrekt, dan dient het 
gerede werk technisch met het monster gelijk te zijn; esthetische 
afwijkingen (kleur, vorm e.d.) zijn echter toegestaan. 
 
6.5 Bewaking van de werkzaamheden, alsook het risico voor in 
gedeelten uitgevoerde werkzaamheden, indien daarvan sprake is, rust 
uitdrukkelijk bij de opdrachtgever. 
 
6.6 Op garantie kan de opdrachtgever eerst rechten ontlenen nadat de 
opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen voortvloeiend uit de 
aannemingsovereenkomst heeft voldaan. 
 
Artikel 7. Toepasselijk recht; geschillen 
 
7.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of 
gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht toepasselijk, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen de partijen. 
 
7.2 Alle geschillen welke voortvloeien uit de tussen partijen gesloten 
overeenkomsten worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter 
te ’s Gravenhage. 


