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ALGEMENE VOORWAARDEN 
LEVERING EN VERKOOP 
HAAFKES (AVL) 
 
 
1. Algemene bepalingen en 
toepasselijkheid 
1.1. De Uniforme Administra-
tieve Voorwaarden 2012 (UAV 
2012) maken onderdeel uit van 
deze AVL en moeten als hier 
herhaald en ingelast worden be-
schouwd, tenzij daarvan in het 
hiernavolgende wordt afgewe-
ken. 
1.2. In deze AVL wordt verstaan 
onder: 
a) Aannemer: Aannemersbe-
drijf W.J. Haafkes en Zonen 
B.V. te Goor en alle aan haar 
gelieerde ondernemingen en sa-
menwerkingsverbanden; 
b) Opdrachtgever: de partij met 
wie Aannemer, in de rol van 
(onder)aannemer/opdrachtne-
mer, een overeenkomst sluit, al-
thans voorbereidende handelin-
gen daartoe verricht, inclusief 
diens vertegenwoordigers; 
c) Opdracht: de schriftelijke 
overeenkomst van (onder)aan-
neming van werk tussen Aan-
nemer en Opdrachtnemer, 
waarop deze AVL van toepas-
sing zijn; 
d) Werk: de door Aannemer uit 
te voeren werkzaamheden en/of 
leveringen; 
e) Principaal: de eventuele op-
drachtgever van Opdrachtgever. 
1.3. Deze AVL zijn van toepas-
sing op alle aanvragen, aanbie-
dingen, opdrachten, overeen-
komsten en de daaruit voort-
vloeiende verbintenissen waar-
bij Aannemer goederen en/of 
diensten levert aan, werkzaam-
heden verricht voor of anders-
zins een opdracht krijgt van Op-
drachtgever, een en ander in de 
ruimste zin van het woord.  
1.4. Afwijking van deze AVL is 
alleen mogelijk als Aannemer 
deze afwijking uitdrukkelijk 
schriftelijk heeft aanvaard. 
1.5. Als een bepaling van deze 
AVL geheel of gedeeltelijk nietig 
of vernietigd is, dan blijven de 
overige bepalingen onvermin-
derd van kracht. Opdrachtgever 
en Aannemer komen overeen 
om de nietige of vernietigbare 
bepaling te vervangen door een 
bepaling die zij overeengeko-
men zouden zijn, indien zij de 
nietigheid of vernietigbaarheid 
zouden hebben gekend. 
1.6. De toepasselijkheid van an-
dere (algemene) voorwaarden 
wordt hiermee uitdrukkelijk van 
de hand gewezen.  
1.7. Aannemer gaat er bij zijn 
aanbiedingen vanuit dat deze 
AVL van toepassing zullen zijn 

op de te sluiten overeenkomst. 
Indien op enig moment blijkt dat 
de Opdrachtgever deze AVL 
niet wenst te aanvaarden, staat 
het de Aannemer vrij zijn aan-
bieding in te trekken en/of een 
aangepaste aanbieding uit te 
brengen. 
 
2. Aanbiedingen 
2.1. De aanbiedingen van de 
Aannemer zijn vrijblijvend. De 
Aannemer is pas gebonden een 
Werk uit te voeren indien hij de 
aanbieding niet onverwijld na 
aanvaarding door de Opdracht-
gever heeft herroepen. 
2.2. Aannemer kan niet meer 
aan zijn aanbieding worden ge-
houden, indien deze niet binnen 
30 dagen schriftelijk en onge-
clausuleerd door Opdrachtgever 
wordt aanvaard. 
2.3. Aanbiedingen geschieden 
volgens bestek en/of prijsaan-
vraag. Opdrachtgever is verant-
woordelijk voor het verstrekken 
van juiste en volledige informa-
tie aan Aannemer ten behoeve 
van het doen van een aanbie-
ding. Eventuele onjuistheden of 
onvolledigheden in de aanbie-
ding als gevolg van onvolledige, 
onjuiste of tegenstrijdige infor-
matieverstrekking door Op-
drachtgever, komen voor reke-
ning en risico van Opdrachtge-
ver.  
2.4. De aanbieding vermeldt, in-
dien mogelijk, het tijdstip 
waarop met het Werk kan wor-
den begonnen en de (vermoe-
delijke) datum van oplevering.  
2.5. Indien na een aanbieding 
een Opdracht uitblijft, kan Aan-
nemer de kosten van de calcu-
latie bij Opdrachtgever in reke-
ning brengen, tenzij Opdracht-
gever voor het uitbrengen van 
de offerte schriftelijk heeft aan-
gegeven geen calculatievergoe-
ding te zullen betalen. 
 
3. Prijzen 
3.1. De door de Aannemer ge-
noemde prijzen zijn exclusief 
btw, tenzij uitdrukkelijk schrifte-
lijk anders is overeengekomen. 
3.2. De prijzen gelden uitslui-
tend voor de in de aanbiedingen 
genoemde werkzaamheden en 
te leveren materialen. Alle an-
dere of meerdere werkzaamhe-
den worden verrekend als meer-
werk, alle andere of meerdere 
materialen worden berekend 
volgens nader overeen te ko-
men eenheidsprijzen. 
3.3. Prijzen van aanbiedingen 
zijn gebaseerd op een éénma-
lige levering en ononderbroken 
uitvoering van het Werk, aan-
vangend op de overeengeko-
men aanvangsdatum. 

3.4. Alle aanbiedingen zijn ge-
baseerd op het loon- en prijspeil 
geldend ten tijde van het uit-
brengen van de aanbieding. In-
dien na de datum van de aan-
bieding de prijzen van grond- of 
hulpstoffen, de lonen, sociale 
lasten, overheidslasten, vrach-
ten assurantiepremies, omzet-
belasting of andere kosten een 
verhoging ondergaan, ook al ge-
schiedt dit ingevolge reeds bij 
de aanbieding te voorziene om-
standigheden, is de Aannemer 
gerechtigd de bij de aanneming 
van de Opdracht overeengeko-
men prijs, dienovereenkomstig 
te verhogen. De Aannemer is 
daartoe eveneens gerechtigd bij 
herwaardering van betaalmidde-
len. 
3.5. Het bepaalde onder 3.4 is 
ook van toepassing, indien na-
dat een gedeelte van de werk-
zaamheden is verricht, zich één 
of meer omstandigheden voor-
doen als daar bedoeld. In dat 
geval echter alleen ten aanzien 
van de nog te verrichten werk-
zaamheden. 
3.6. De aanbiedingsprijzen van 
de Aannemer gelden gedurende 
30 dagen na de datum van de 
aanbieding, met inachtneming 
van het hierboven gestelde. 
 
4. Overeenkomst 
4.1. Een overeenkomst tussen 
partijen komt tot stand door het 
schriftelijke bericht van aanvaar-
ding van de Opdrachtgever, ten-
zij de Aannemer de aanbieding 
na aanvaarding onverwijld her-
roept. 
4.2. Mondelinge afspraken bin-
den de Aannemer eerst nadat 
deze schriftelijk zijn vastgelegd. 
4.3. Indien geen van beide par-
tijen de overeenkomst vanwege 
omstandigheden schriftelijk be-
vestigt en de Aannemer met in-
stemming van de Opdrachtge-
ver een aanvang met het uitvoe-
ren van het Werk heeft ge-
maakt, wordt de Opdrachtgever 
geacht de offerte, inclusief de 
toepasselijkheid van deze AVL, 
te hebben aanvaard. 
 
5.  Uitvoering 
5.1. Aannemer draagt geen en-
kele ontwerpverantwoordelijk-
heid, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen en is uitslui-
tend verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het overeengeko-
men Werk. 
5.2. De Opdrachtgever is ver-
plicht de Aannemer en diens 
medewerkers gedurende de 
normale werkuren en zo nodig 
ook buiten de normale werkuren 
in staat te stellen voortgang van 
het Werk te handhaven. 

5.3. Indien de aanvang of de 
voortgang van het Werk wordt 
vertraagd door omstandigheden 
die buiten de beïnvloedingsfeer 
van de Aannemer liggen, moe-
ten de daaruit voortvloeiende 
schade en kosten voor de Aan-
nemer door de Opdrachtgever 
worden vergoed. Alle werk-
zaamheden, die daardoor voor 
de Aannemer ontstaan, worden 
berekend in daggeld. Dit geldt 
ook voor de extra kosten voor 
onregelmatig werk. 
5.4. De Opdrachtgever dient er-
voor te zorgen dat door derde(n) 
uit te voeren werkzaamheden 
en/of leveringen, die niet tot het 
Werk van de Aannemer beho-
ren, zodanig en zo tijdig worden 
verricht dat de uitvoering van 
het Werk door Aannemer daar-
van geen vertraging ondervindt. 
Indien niettemin vertraging ont-
staat, dient de Opdrachtgever 
de Aannemer daarvan tijdig in 
kennis te stellen. Dergelijke ver-
tragingen en daaruit voortvloei-
ende problemen komen voor re-
kening en risico van de Op-
drachtgever. 
5.5. In het geval de aan Aan-
nemer verstrekte Opdracht te-
vens betrekking heeft op de co-
ordinatie van werkzaamheden 
en/of leveringen van niet door 
Aannemer gecontracteerde (ne-
ven)aannemer(s), is Aannemer 
nimmer aansprakelijk voor 
eventuele schade of vertraging 
als gevolg van het niet opvolgen 
van instructies van Aannemer 
door de betreffende (neven)aan-
nemer(s).  
5.6. Het risico van door Aan-
nemer te leveren goederen, 
gaat over op Opdrachtgever op 
het moment van aankomst van 
het transport van de betreffende 
goederen op de bouwplaats. 
Het lossen op de bouwplaats 
vindt plaats voor rekening en ri-
sico van Opdrachtgever.  
5.7. Er zal door Aannemer geen 
inhaal worden gepleegd wegens 
te late start, tenzij anders over-
eengekomen. 
5.8. De Opdrachtgever nodigt 
de Aannemer uit bij alle bouw-
vergaderingen, die direct of zij-
delings betrekking hebben op 
diens werkzaamheden, of de 
voortgang daarvan. 
5.9. De medewerkers van Aan-
nemer hebben vrije toegang tot 
de aanwezige toiletten, schaftlo-
kalen of kantines op of bij de 
bouwplaats.  
5.10. De Opdrachtgever stelt 
bouwvoorzieningen waaronder 
steigervoorzieningen beschik-
baar indien deze op of bij het 
bouwplaats aanwezig zijn. Het 
is de verantwoordelijk van 
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Opdrachtgever dat de bouw- en 
steigervoorzieningen voldoen 
aan alle wettelijke voorschriften 
alsmede aan de door de Ar-
beidsinspectie gestelde en te 
stellen veiligheidsvoorschriften. 
5.11. De Opdrachtgever zorgt 
voor de aanwezigheid van water 
en elektriciteit en verschaft de 
daarvoor benodigde aansluitmo-
gelijkheden. De benodigde elek-
triciteit en water alsmede ove-
rige nutsvoorzieningen zijn voor 
rekening van de Opdrachtgever. 
5.12. De Opdrachtgever stelt de 
voorzieningen beschikbaar voor 
het inzamelen van chemisch- en 
bouwafval, indien deze op of bij 
de bouwplaats aanwezig zijn. 
5.13. De Opdrachtgever draagt 
er zorg voor dat de opzet en uit-
voering van het Werk zodanig is 
dat daardoor schade aan perso-
nen, goederen en milieu zoveel 
mogelijk wordt beperkt. Op-
drachtgever zorgt tevens voor 
orde en veiligheid op de bouw-
plaats. 
5.14. De Opdrachtgever leeft 
ten aanzien van de Aannemer 
en zijn werknemers stipt de be-
palingen na van de vigerende 
CAO voor het bouwbedrijf, van 
de Arbo-wet en andere toepas-
selijke wet- en regelgeving met 
betrekking tot arbeidsvoorwaar-
den en arbeidsomstandigheden.  
5.15. De Opdrachtgever draagt 
zorg voor alle voor het Werk be-
nodigde vergunningen en goed-
keuringen. 
5.16. De verplichtingen vermeld 
onder de voorafgaande leden 
geven de Opdrachtgever nim-
mer aanspraak op vergoeding 
tegenover de Aannemer. Bij 
niet-nakoming van deze ver-
plichtingen door Opdrachtgever, 
komen de als gevolg hiervan 
door de Aannemer te verrichten 
werkzaamheden, alsmede 
eventuele vertraging, kosten 
en/of andere schade, voor reke-
ning van Opdrachtgever. 
 
6. Coördinatie / aansprakelijk-
heid 
6.1. Haafkes is alleen dan ver-
antwoordelijk voor enige vorm 
van (bouw)coördinatie indien dit 
vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeenkomen én hiervoor een 
bedrag separaat in enige over-
eenkomst genoemd staat. 
6.2. De opdrachtgever is er voor 
verantwoordelijk dat derden op 
het werk zich onderwerpen aan 
coördinatie door de aannemer. 
6.3. De aansprakelijkheid van 
Haafkes in deze is beperkt tot 
maximaal de helft van onder 6.1 
genoemde bedrag. 
 

7. Levertijd, opneming, ople-
vering 
7.1. De werkzaamheden worden 
verricht binnen de normale 
werktijden van de Aannemer, 
tenzij anders is overeengeko-
men. 
7.2. Overeengekomen (op)le-
vertermijnen gelden niet als fa-
tale termijnen, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeenge-
komen. 
7.3. Indien de Aannemer een 
overeengekomen termijn voor 
(op)levering, door omstandighe-
den buiten zijn schuld om, over-
schrijdt, heeft Opdrachtgever 
nimmer het recht op korting, 
schadevergoeding of ontbinding 
van de Opdracht of het opschor-
ten / niet-nakomen van enige 
verplichting jegens de Aan-
nemer.  
7.4. De Opdrachtgever is ge-
houden zijn medewerking te 
verlenen aan de opneming van 
het Werk. 
7.5. Kleine gebreken, waaron-
der in ieder geval moeten wor-
den verstaan gebreken die niet 
aan ingebruikneming van het 
Werk in de weg staan en gebre-
ken die binnen 30 dagen kun-
nen worden hersteld, zullen 
geen reden zijn om goedkeuring 
aan het Werk te onthouden. 
7.6. Bij ingebruikneming van 
(een gedeelte van) het Werk 
door de Opdrachtgever of de 
Principaal wordt (dat gedeelte 
van) het Werk geacht te zijn op-
geleverd. 
 
8.  Meer- en minderwerk 
8.1. De Aannemer is niet gehou-
den het opgedragen meerwerk 
te verrichten dan na schriftelijke 
opdracht van de Opdrachtgever. 
8.2. Ook indien een schriftelijke 
opdracht ontbreekt, heeft Aan-
nemer recht op vergoeding van 
uitgevoerd meerwerk. 
8.3. Indien het totaal van het 
minderwerk dat van het meer-
werk overtreft, heeft de Aan-
nemer recht op een bedrag ge-
lijk aan 10% van het verschil 
van die totalen, ongeacht de 
oorzaak van het meer- en min-
derwerk. 
8.4. Meerwerk zal worden afge-
rekend met toepassing van de 
in de aanbieding of bevestiging 
van de Aannemer genoemde 
verrekeningsbedragen, waarbij 
het bepaalde in artikel 3 van 
deze AVL in acht wordt geno-
men. Mochten verrekeningsbe-
dragen niet door de Aannemer 
zijn genoemd of (anderszins) 
overeengekomen, dan zal meer-
werk worden verrekend op basis 
van een door Aannemer op te 
stellen offerte / kostenopgave. 

9. Onderbreking van de werk-
zaamheden 
9.1. Onverminderd het bepaalde 
met betrekking tot schorsing van 
de werkzaamheden door de Op-
drachtgever, behoudt de Aan-
nemer zich het recht voor het tot 
op het moment van onderbre-
king van de werkzaamheden 
gereed gekomen gedeelte van 
het Werk op te leveren en te 
factureren, indien de Aannemer 
door omstandigheden buiten 
zijn schuld de werkzaamheden 
niet geheel ononderbroken kan 
uitvoeren. 
9.2. Alle kosten ontstaan door-
dat de werkzaamheden buiten 
schuld van de Aannemer wor-
den onderbroken, zijn voor reke-
ning van de Opdrachtgever. Ex-
tra uren en wachturen van het 
door de Aannemer gebruikte 
personeel zullen worden verre-
kend, volgens door de Aan-
nemer vastgestelde uurlonen en 
opslagen. 
9.3. Verloren arbeidsuren als 
gevolg van het uitvallen van 
stroom- of watervoorziening, of 
andere oorzaken buiten schuld 
van de Aannemer, zullen voor 
rekening zijn van de Opdracht-
gever. Ook deze uren zullen 
worden vergoed volgens de 
door de Aannemer vastgestelde 
uurlonen en opslagen. 
 
10. Beëindiging Werk in on-
voltooide staat 
10.1. De Opdrachtgever is be-
voegd de Aannemer op te dra-
gen het Werk in onvoltooide 
staat te beëindigen. De Aan-
nemer heeft alsdan recht op 
schadevergoeding, die gelijk zal 
zijn aan de som van: 
a) honderdvijfentwintig procent 
(125%) van de overeengeko-
men prijs, berekend naar de 
stand van het Werk ten tijde van 
de beëindiging; en 
b) alle gemaakte kosten als-
mede de nog te maken kosten 
die voortvloeien uit verplichtin-
gen die de Aannemer ten tijde 
van de beëindiging reeds is 
aangegaan met het oog op de 
verdere vervulling van haar ver-
plichtingen uit de overeenkomst. 
 
11. Overmacht 
11.1. Indien als gevolg van of in 
verband met oorlog, gehele of 
gedeeltelijke mobilisatie, oproer, 
onlusten, blokkades, verkeers-
belemmeringen, algemene of 
partiële werkstaking, uitsluiting, 
gedwongen stilstand, brand, wa-
tersnood en/of abnormale wa-
terstand, epidemie, ziekte van 
personeel, directe of indirecte 
stagnatie bij de Aannemer ont-
staat, of indien door vandalisme, 

bezetting (ook door krakers), 
atoomkernreacties, milieuramp, 
milieuverontreiniging ter plaatse 
van het uit te voeren Werk en 
met de gezondheid van perso-
nen bedreigende gevolgen, ac-
ties van maatschappelijke groe-
peringen, een in- of uitvoerver-
bod, sneeuw-, en/of ijsbelem-
mering of door enige andere 
oorzaak buiten de schuld van de 
Aannemer, de benodigde grond-
stoffen, hulpmaterialen of onder-
delen die zij van derden betrek-
ken, hen niet of niet tijdig kun-
nen bereiken, en/of de werkne-
mer(s) de bouwplaats niet kun-
nen bereiken of aldaar verblij-
ven, heeft de Aannemer het 
recht de levering van de materi-
alen en/of de uitvoering van het 
Werk op te schorten, zolang 
deze stagnatie of verhindering 
aanhoudt, zonder tot vergoeding 
van enige schade te zijn gehou-
den. 
11.2. Indien deze stagnatie of 
verhindering langer dan dertig 
kalenderdagen heeft geduurd, 
hebben beide partijen het recht, 
de Opdracht op te zeggen, voor 
zover het betreft het nog niet 
geleverde c.q. uitgevoerde ge-
deelte van het Werk en mits dit 
schriftelijk binnen veertien ka-
lenderdagen gebeurt. Hetgeen 
bij opzegging reeds is geleverd 
c.q. uitgevoerd moet alsdan ge-
lijktijdig worden betaald. Bij op-
zegging op basis van deze be-
paling is de Aannemer, onge-
acht door welke partij de Op-
dracht wordt opgezegd, niet ge-
houden tot enige (schade)ver-
goeding. 
 
12. Gebreken / aansprakelijk-
heid 
12.1. Een rechtsvordering uit 
hoofde van een (verborgen) ge-
brek verjaart door verloop van 
één jaar nadat de Opdrachtge-
ver ter zake schriftelijk bij Aan-
nemer heeft geklaagd. 
12.2. Een rechtsvordering uit 
hoofde van een (verborgen) ge-
brek is niet-ontvankelijk indien 
zij na verloop van drie jaar sinds 
het tijdstip van oplevering wordt 
ingesteld. 
12.3. De aansprakelijkheid van 
de Aannemer is in alle gevallen 
en onder alle omstandigheden 
beperkt tot het beloop van de 
aanneemsom. De Aannemer 
kan in geen geval gehouden 
worden tot vergoeding van indi-
recte schade, waaronder in ie-
der geval moet worden begre-
pen kosten / schade van der-
den, bedrijfsschade en gederfde 
winst. 
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13. Betaling en in gebreke blij-
ven Opdrachtgever 
13.1. Betaling van facturen van 
de Aannemer door de Opdracht-
gever dient plaats te vinden bin-
nen veertien dagen na factuur-
datum, tenzij anders is overeen-
gekomen. 
13.2. Indien betaling niet plaats-
vindt binnen veertien dagen, 
dan wel binnen de nader over-
eengekomen betalingstermijn, 
verkeert de Opdrachtgever zon-
der nadere ingebrekestelling in 
verzuim en wordt de Opdracht-
gever aan de Aannemer een 
vertragingsrente verschuldigd 
van 1% per maand van het fac-
tuurbedrag voor iedere kalen-
dermaand, waarbij een gedeelte 
van de maand tot een kalender-
maand wordt gerekend, vanaf 
de vervaldatum tot aan de dag 
van de volledige betaling. 
13.3. De Opdrachtgever ver-
keert voorts zonder nadere in-
gebrekestelling in verzuim: 
a) indien reeds voor de opleve-
ring waarschijnlijk is dat de Op-
drachtgever niet, niet behoorlijk 
of niet tijdig zal voldoen aan 
enige verplichting die voortvloeit 
uit een overeenkomst waarop 
deze AVL van toepassing zijn, 
of uit enige andere met de Aan-
nemer gesloten overeenkomst;  
b) indien de Aannemer duidelijk 
aanwijzingen ontvangt omtrent 
verminderde kredietwaardigheid 
van de Opdrachtgever waardoor 
gerechte twijfel kan ontstaan dat 
hij zijn verplichtingen jegens de 
Aannemer zal nakomen; en/of 
c) in geval faillissement, sur-
séance van betaling, stillegging 
of liquidatie van het bedrijf van 
de Opdrachtgever. 
13.4. Indien de Opdrachtgever 
in verzuim is, heeft de Aan-
nemer, onverminderd de hem 
verder toekomende rechten, het 
recht zonder rechterlijke tussen-
komst de uitvoering van de Op-
dracht op te schorten (tot de 
Opdrachtgever het verschul-
digde bedrag heeft betaald) of 
de Opdracht geheel of gedeelte-
lijk te ontbinden. Eén en ander 
ter keuze van de Aannemer en 
zonder dat de Aannemer tot 
enige schadevergoeding of na-
koming van enige garantie ge-
houden zal zijn. In dat geval is 
elke vordering van de Aan-
nemer op de Opdrachtgever di-
rect volledig opeisbaar, ook in-
dien anders is overeengeko-
men. 
13.5. De buitengerechtelijke 
kosten ter verkrijging van beta-
ling door de Aannemer zijn voor 
rekening van de Opdrachtgever. 
De buitengerechtelijke kosten 
worden gesteld op ten minste 

15% van het in te vorderen be-
drag, ongeacht of Aannemer 
daadwerkelijk buitengerechte-
lijke kosten (van die omvang) 
heeft gemaakt. 
13.6. Betalingen door de Op-
drachtgever vanaf het moment 
van verschuldigd zijn van rente, 
worden geacht in eerste instan-
tie te zijn betalingen van ver-
schuldigde rente en vervolgens 
tot voldoening van de op de in-
vordering vallende buitenge-
rechtelijke kosten; pas nadat 
deze bedragen zijn voldaan, 
worden betalingen door Op-
drachtgever in mindering ge-
bracht op de aan de Aannemer 
verschuldigde hoofdsom. 
13.7. Het is de Opdrachtgever 
niet toegestaan door hem ver-
schuldigde bedragen aan de 
Aannemer te verrekenen met 
bedragen die hij uit welke 
hoofde dan ook meent te goed 
te hebben van de Aannemer.  
 
14. Eigendoms- en auteurs-
recht 
14.1. De door of vanwege de 
Aannemer verstrekte ontwer-
pen, afbeeldingen, omschrijvin-
gen, tekeningen, modellen, be-
grotingen en calculaties en der-
gelijke blijven zijn eigendom. 
14.2. Alle met betrekking tot ont-
werpen, afbeeldingen, omschrij-
vingen, tekeningen, modellen en 
dergelijke gevestigde rechten 
(onder andere auteursrechten 
en modelrechten) worden voor-
behouden en dienen te worden 
geëerbiedigd. 
14.3. Alle materialen die door 
Aannemer worden geleverd, blij-
ven tot het moment dat de Op-
drachtgever alle openstaande 
vorderingen van Aannemer 
heeft voldaan, eigendom van 
Aannemer. 
14.4. Door Aannemer afgele-
verde zaken, die krachtens lid 3 
onder het eigendomsvoorbe-
houd vallen, mogen slechts in 
het kader van de normale be-
drijfsuitoefening worden door-
verkocht. Overigens is de Op-
drachtgever niet bevoegd de za-
ken te verpanden of deze op 
enige andere wijze te (laten) be-
zwaren. 
14.5. Indien de Opdrachtgever 
haar verplichtingen niet nakomt 
of er gegronde vrees bestaat 
dat zij dat niet zal doen, is de 
Aannemer gerechtigd zaken 
waarop een eigendomsvoorbe-
houd rust bij de Opdrachtgever, 
of derden die de zaak voor de 
Opdrachtgever houden, weg te 
halen of weg te doen halen. De 
Opdrachtgever is verplicht hier-
toe alle medewerking te ver-
schaffen, op straffe van een 

boete van 10% van het door 
haar verschuldigde per dag.  
14.6. Indien derden enig recht 
op de onder eigendomsvoorbe-
houd geleverde zaken willen 
vestigen of doen gelden, is Op-
drachtgever verplicht Aannemer 
daarvan zo snel als redelijker-
wijs mogelijk is op de hoogte te 
stellen. 
14.7. De Opdrachtgever ver-
plicht zich op eerste verzoek 
van aannemer: 
a) de onder eigendomsvoorbe-
houd geleverde zaken te verze-
keren en verzekerd te houden 
tegen brand-, ontploffings-, en 
waterschade en tegen diefstal, 
en de polis van deze verzeke-
ring ter inzage te geven; 
b) alle aanspraken van de Op-
drachtgever op verzekeraars 
met betrekking tot de onder ei-
gendomsvoorbehoud geleverde 
zaken te verpanden aan de aan-
nemer op de manier die wordt 
voorgeschreven in artikel 3:239 
BW; 
c) de vorderingen die de Op-
drachtgever verkrijgt jegens zijn 
afnemers bij het doorverkopen 
van onder eigendomsvoorbe-
houd door Aannemer geleverde 
zaken te verpanden aan Aan-
nemer op de manier die wordt 
voorgeschreven in artikel 3:239 
BW; 
d) de onder eigendomsvoorbe-
houd geleverde zaken te mer-
ken als het eigendom van Aan-
nemer; 
e) op andere manieren mede-
werking te verlenen aan alle re-
delijke maatregelen die Aan-
nemer ter bescherming van 
haar eigendomsrecht met be-
trekking tot de zaken wil treffen 
en die de Opdrachtgever niet 
onredelijk hinderen in de nor-
male uitoefening van haar be-
drijf. 
 
15. Toepasselijk recht, be-
voegde rechter  
15.1. Op deze AVL is, net als op 
de met Opdrachtgever gesloten 
overeenkomst(en), het Neder-
lands recht van toepassing. De 
toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag 1980 (CISG) is uit-
gesloten.  
15.2. Alle geschillen (ook ge-
schillen die door slechts één 
van de partijen als zodanig wor-
den beschouwd) die naar aan-
leiding van deze overeenkomst 
of daaruit voortvloeiende over-
eenkomsten tussen partijen ont-
staan, worden beslecht door ar-
bitrage door de Raad van Arbi-
trage voor de Bouw aan de 
hand van zijn statuten zoals 
deze ten tijde van het sluiten 
van de overeenkomst luiden. In 

afwijking daarvan worden, ter 
uitsluitende keuze van de Aan-
nemer, geschillen beslecht door 
de burgerlijke rechter indien de 
Aannemer haar wens daartoe 
aan Opdrachtgever meedeelt. In 
dat geval is de ingevolge het 
Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, of het ter zake 
in de overeenkomst bepaalde, 
relatief bevoegde rechter exclu-
sief bevoegd kennis te nemen 
van geschillen tussen Aan-
nemer en Opdrachtgever. 
15.3. Indien Opdrachtgever een 
procedure jegens Aannemer 
wenst te entameren dan zal zij 
Aannemer bij aangetekend 
schrijven verzoeken zich binnen 
zeven werkdagen schriftelijk uit 
te laten omtrent de bevoegde 
rechter. Bij uitblijven van tijdig 
bericht zal Aannemer geacht 
worden te hebben geopteerd 
voor beslechting door middel 
van arbitrage bij de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw. 
 
Gedeponeerd bij de Griffie van 
de Rechtbank Overijssel op 
10 oktober 2019 onder nummer 
46/2019. 
 
 


