Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna
volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
METHORST: Methorst Projecten BV, Stationsweg Oost
281D, 3931 ED, Woudenberg. Opdrachtgever: de
wederpartij van METHORST. Consument: een natuurlijke
persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf. Overeenkomst: de overeenkomst tussen
METHORST en opdrachtgever. Schriftelijk: schriftelijk of
per e-mail.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle huidige
en toekomstige aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten, afkomstig van c.q. gesloten met
Methorst, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op alle overeenkomsten met METHORST,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
3. 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. METHORST 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.
4. De overeenkomst en de algemene voorwaarden
worden op de voor Methorst meest gunstige wijze
uitgelegd.
5. In geval van strijdigheden tussen de overeenkomst en
de algemene voorwaarden prevaleert de overeenkomst.
Artikel 3 Aanbod, aanvaarding en annulering
1. Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, door of namens
METHORST, zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
2. Tenzij de overeenkomst anders vermeld bedraagt de
termijn voor aanvaarding van een offerte door de
Opdrachtgever dertig dagen na de offertedatum.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten)
afwijkt van het aanbod is METHORST daaraan niet
gebonden.
4. Wijzigingen in de overeenkomst en/of afwijkingen van
deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien
zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door
METHORST zijn bevestigd. Indien afwijkingen of
wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten is
METHORST gerechtigd deze kosten door te belasten aan
de Opdrachtgever.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht METHORST
niet tot levering van een gedeelte tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. De Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te
annuleren, indien en voor zover METHORST nog niet met
de uitvoering daarvan is begonnen en de Opdrachtgever
de geleden schade, waaronder begrepen geleden
verliezen en gederfde winst, aan METHORST vergoedt.

De vergoeding bedraagt tenminste 15% van de
overeengekomen prijs.
Artikel 4 Termijnen
Leverings- en/of andere termijnen zijn indicatief en
nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij
overschrijding dient Opdrachtgever METHORST
schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan METHORST
een redelijke termijn van tenminste veertien dagen dient
te worden gesteld, waarin METHORST alsnog aan haar
verplichtingen kan voldoen.
Artikel 5 Prijzen/prijsstijgingen
1. Tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk anders vermeldt
zijn alle prijzen van Methorst in Euro (€) en exclusief:
a. BTW en andere (import)heffingen van overheidswege;
b. verpakkings-, verzend- en transportkosten;
c. douanetarieven, administratiekosten en kosten voor
verzekering;
d. kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,
metsel-, timmer-, herstel- of ander bouwkundig werk,
een en ander in de breedste zin van het woord;
e. kosten voor (aansluiting van) gas, water en
elektriciteit;
f. kosten voor overnachtingen.
2. METHORST mag prijsstijgingen doorberekenen, indien
METHORST kan aantonen dat zich tussen het moment
van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst
significante prijswijzigingen (van 5% of meer) hebben
voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld, materialen,
lonen, grondstoffen of huurprijzen.
3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een
wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een
bevoegdheid daartoe ingevolge de wet. In geval van
ontbinding is artikel 17 lid 3 sub a en sub c van
overeenkomstige toepassing.
4. Indien de opdrachtgever een consument is, dan is
opdrachtgever in geval van prijsstijging gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden indien prijsstijging plaats
vindt binnen drie maanden na het aangaan van de
overeenkomst.
Artikel 6 (bodem)Verontreiniging
1. METHORST is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
(bodem) verontreiniging die tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden wordt aangetroffen op of in het terrein.
METHORST zal de verontreiniging verwijderen als zijnde
meerwerk. Indien dit meerwerk wegens haar omvang
redelijkerwijze niet van opdrachtgever gevergd kan
worden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst
te wijzigingen of te ontbinding. In geval van ontbinding is
artikel 17 lid 3 sub a en sub c van overeenkomstige
toepassing.
2. Bij verdenking van verontreinigde grond, is METHORST
genoodzaakt de tijd en analysekosten door te belasten.
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Artikel 7 Materialen
1. Indien opdrachtgever levering van materialen aan
METHORST voorschrijft, is de opdrachtgever
verantwoordelijk voor de functionele geschiktheid van
de materialen, een en ander in de meest brede zin van
het woord.
2. METHORST stelt de Opdrachtgever in de gelegenheid
om de materialen te keuren. Keuring dient uiterlijk te
geschieden bij
levering op de locatie van het werk en op een zodanig
tijdstip dat de voortgang van het werk niet in gevaar
komt.
3. De uit het werk komende materialen die de
Opdrachtgever wenst te behouden, dienen door de
opdrachtgever en/of op diens kosten te worden
afgevoerd.
Artikel 8 Meer- en minderwerk
1. METHORST is gerechtigd om zonder voorafgaande
toestemming van de Opdrachtgever, doch voor zoveel
mogelijk in overleg met Opdrachtgever, meerwerk uit te
voeren en aan de Opdrachtgever door te berekenen,
mits de aan het meerwerk verbonden kosten niet meer
bedragen dan 10% van de oorspronkelijk
overeengekomen prijs en/of aanneemsom.
2. In geval het meerwerk meer dan 10% afwijkt van de
oorspronkelijk overeengekomen prijs en/of
aanneemsom, dan treden partijen in overleg omtrent de
alsdan te nemen maatregelen.
3. Bij minderwerk wordt aan de Opdrachtgever 10% van
de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding van
gemaakte kosten en gederfde winst, tenzij anders
overeengekomen.
Artikel 9 Uitvoering
1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat
METHORST tijdig beschikt over de voor de opzet en de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegeven en
goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en
beschikkingen). Indien van het werk een bestek
voorhanden is, zullen de werkzaamheden behoudens
andere schriftelijke afspraken, plaatsvinden
overeenkomstig het bestek, de daarbij behorende
tekeningen en eventueel andere overeengekomen
schriftelijke afspraken.
2. De opdrachtgever is verplicht tijdig voor een goede
toegang, goede toegangsweg en bereikbaarheid tot de
locatie van het werk te zorgen, alsmede voor de voor
uitvoering van de overeenkomst benodigde
a. voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen
kosteloze en voor METHORST bruikbare toegang tot gas,
water en elektriciteit.
b. gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
(bouw)stoffen, materialen en werktuigen.
3. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige
levering/werkzaamheden door derden, die niet tot de
werkzaamheden van METHORST behoren, dat
METHORST daarvan geen vertraging ondervindt.
4. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat METHORST
zijn werkzaamheden zonder onderbreking kan uitvoeren

op werkdagen (m.u.v. nationale of christelijke
feestdagen) tussen 6:00 en 18:00 uur.
5. Indien aan lid 1 t/m 4 niet of niet tijdig is voldaan,
heeft METHORST het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
In elk geval worden (opleverings)termijnen met de duur
van de vertraging verlengd.
6. METHORST is bevoegd (onderdelen van) het werk
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten.
7. METHORST is niet verplicht te contracteren met een
door opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien
METHORST de contractvoorwaarden van deze
hulppersoon niet wenst te accepteren.
8. METHORST is gerechtigd fasen of elementen
(tussentijds) ter toetsing of goedkeuring aan de
opdrachtgever voor te leggen.
Artikel 10 Oplevering
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de
volgende gevallen:
a. indien en zodra de Opdrachtgever het werk heeft
goedgekeurd;
b. indien en zodra het werk door de Opdrachtgever in
gebruik wordt genomen. Neemt de Opdrachtgever een
deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als
opgeleverd beschouwd;
c. indien en zodra Methorst schriftelijk aan de
Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is
voltooid en de Opdrachtgever niet binnen acht
werkdagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft
gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. als de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt wegens
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen
30 dagen kunnen worden hersteld en/of die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
2. Indien de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt dan
is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk
kenbaar te maken aan Methorst. De Opdrachtgever
dient Methorst in de gelegenheid te stellen het werk
alsnog op te leveren.
Artikel 11 Betaling
1. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen dient
betaling zonder korting of verrekening te geschieden
binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door
METHORST aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van een of
meerdere factuur schorten de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet op.
2. Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke
of rechtspersonen, dan zijn zij jegens METHORST
hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen.
3. Eventuele bezwaren moeten binnen acht dagen na
factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij METHORST zijn
ingediend. Na deze termijn wordt de opdrachtgever
vermoed akkoord te zijn met de factuur.
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4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling
binnen de termijn van veertien dagen dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag,
schuldsanering of surseance van betaling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van METHORST op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12 Gebreken en garantie
1. Behalve indien een van toepassing zijnde fabrieks/importeursgarantie een kortere reclametermijn
voorschrijft, dienen zichtbare gebreken of tekorten
uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk en gemotiveerd te
worden gemeld aan METHORST. Niet-zichtbare gebreken
dienen binnen acht dagen na
ontdekking schriftelijk en gemotiveerd te worden
gemeld aan METHORST.
2. Ten aanzien van geleverde materialen is uitsluitend de
garantie van toepassing die door de fabrikant of
importeur wordt verstrekt.
Artikel 13 Zekerheid
1. Alle door METHORST geleverde zaken blijven
eigendom van METHORST totdat de opdrachtgever alle
huidige en toekomstige verplichtingen uit hoofde van de
met METHORST gesloten, daarop voortbouwende of nog
te sluiten overeenkomsten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, of daarvoor
gegronde vrees bestaat, is opdrachtgever verplicht
METHORST daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat METHORST zijn in dit artikel
aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en
onherroepelijke toestemming aan METHORST of door
deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van METHORST zich
bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. METHORST kan ook na het sluiten van de
overeenkomst zekerheid bedingen, indien zij goede
grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn
betalingsverplichting niet zal nakomen.
Artikel 14 Overmacht
1. Indien METHORST zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen ten gevolge van een haar niet toe te rekenen
oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
(dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, onlusten, terrorisme, pandemie, werkstaking,
(bedrijfs)¬bezetting, uitsluiting, brand, milieu- en
waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen,
storingen in de levering van energie en
bedrijfsbenodigdheden, plotselinge
arbeidsongeschiktheid van werknemers of
hulppersonen, storingen in het computernetwerk, niet

of niet tijdige levering door toeleveranciers of door
METHORST bij de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde derden en overige gebeurtenissen welke
kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van
zaken binnen een onderneming en die niet in
redelijkheid voor rekening of risico komen van
METHORST, worden die verplichtingen opgeschort tot
het moment dat METHORST alsnog in staat is op de
overeengekomen wijze na te komen, zonder dat
METHORST in verzuim raakt ten aanzien van de
nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot
enige schadevergoeding kan worden gehouden.
2. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der
partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst
opschort, is de wederpartij voor die periode ook
ontheven van zijn verplichtingen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan een maand, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
4. Voor zoveel METHORST ten tijde van het intreden van
overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit
de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, is artikel 17 lid 3 sub a en sub c van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 17 Opschorting en ontbinding
1. METHORST is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst METHORST ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat
de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk
zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor
zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst
en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is METHORST bevoegd de overeenkomst te
(doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer van METHORST kan
worden gevergd, dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien opdrachtgever de overeenkomst ontbindt of
opzegt, heeft METHORST aanspraak op:
a. een vergoeding van de in de overeenkomst
vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de
werkzaamheden op het moment van ontbinding of
opzegging
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b. een vergoeding van 5% van het resterende deel van
de in de overeenkomst vastgelegde prijs dat de
opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij
volledige uitvoering van de overeenkomst;
c. een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken
kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die METHORST
op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is
aangegaan met het oog op de uitvoering van de
overeenkomst.
Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. Indien METHORST aansprakelijk mocht zijn, dan is
deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
2. METHORST is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, ontstaan doordat METHORST is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. METHORST is niet aansprakelijk voor werkzaamheden
van voorgeschreven of door opdrachtgever bepaalde
Algemene voorwaarden Methorst Zuigtechniek
onderaannemers en METHORST is evenmin aansprakelijk
voor voorgeschreven of door opdrachtgever bepaalde
werkwijzen, leveranciers, grond en/of materialen.
4. METHORST is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en
de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van METHORST aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze
aan Aannemer toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking
van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. METHORST is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of
andersoortige stagnatie.
6. Iedere aansprakelijkheid van METHORST is beperkt tot
het bedrag dat onder de door METHORST, dan wel de
door Opdrachtgever afgesloten verzekering wordt
uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering
overgaat of indien het voorval niet onder de dekking
valt, is iedere aansprakelijkheid van METHORST beperkt
tot de bedongen prijs of de in rekening gebrachte en
betaalde facturen, in de 6 maanden direct voorafgaande
aan het schade brengende feit. In geen geval bedraagt
de totale aansprakelijkheid van METHORST meer dan €
5.000,-. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van
de bedrijfsleiding zijdens METHORST gelden de in dit lid
bedoelde maximumbedragen niet.
7. De Opdrachtgever vrijwaart METHORST tegen alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die
verband houden met de (uitvoering van) de
overeenkomst.

8. Behoudens dwingende wetsbepalingen verjaart iedere
vordering tot schadevergoeding jegens Methorst door
verloop van 12 maanden na het ontstaan van de
vordering.
9. Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in
deze algemene voorwaarden kan ook door
(toe)leveranciers van Methorst worden ingeroepen
jegens de Opdrachtgever.
10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht
krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de
Opdrachtgever een volgens hem aan Methorst toe te
rekenen tekortkoming alsmede de daaruit
voortvloeiende schade zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is, schriftelijk aan Methorst heeft gemeld.
Artikel 19 Industriële of intellectuele eigendom
1. Alle rechten van industrieel en intellectuele eigendom
op de geleverde goederen, ideeën, ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, modellen, hard- en/of
software, e.e.a. in de meest brede zin van het woord,
berusten bij Methorst en/of diens toeleveranciers.
2. Alle door METHORST eventueel verstrekte stukken,
zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd
om door de opdrachtgever te worden gebruikt en
mogen niet door hem zonder voorafgaande
toestemming van METHORST worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken
anders voortvloeit.
Artikel 20 Toepasselijk recht
De overeenkomst, de algemene voorwaarden en alle
geschillen of vorderingen die hiermee verband houden
zijn onderworpen aan Nederlands recht. Het Weens
Koopverdrag is niet van toepassing.

