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Algemene voorwaarden 

Van der Haar Waterprojecten BV 
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor 

zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit. 

 

1.  Van der Haar: Van der Haar Waterprojecten BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, 

gevestigd te Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 32140717. 

2. Wederpartij: de natuurlijke of (publiekrechtelijke) rechtspersoon met wie Van der Haar een 

overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van 

een beroep of bedrijf. 

4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Van der Haar tot stand gekomen overeenkomst 

waarmee Van der Haar zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de wederpartij heeft 

verbonden tot dienstverlening, de uitvoering van werkzaamheden en/of de levering van 

producten, al dan niet in het kader van verhuur of verkoop. 

5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Van der Haar uit te 

voeren werkzaamheden, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het 

aanleggen, vervaardigen, onderhouden en in bedrijf stellen van zwem(vijvers), 

beregeningsinstallaties, zwembaden, drainagesystemen, proceswater, fonteinen, 

zuiveringsinstallaties, grondboringen, bronbemaling, groenvoorziening, straatwerk, elektra, 

watertechnische installaties, ontijzeringsinstallaties en/of geometrische installaties, één en 

ander in de ruimste zin van het woord. 

6. Producten: alle in het kader van een overeenkomst aan de wederpartij te leveren zaken. 

7. Gehuurde: de producten als bedoeld in het vorige lid die in het kader van een huurovereenkomst 

worden geleverd. 

8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan 

op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie. 

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van der Haar en iedere tot 

stand gekomen overeenkomst. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de 

uitvoering waarvan derden worden betrokken. 

3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden 
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afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen 

partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van 

de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling 

overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het 

aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

6. Indien een situatie zich voordoet die niet opgenomen is in deze algemene voorwaarden, is de 

gesloten overeenkomst tussen Van der Haar en de wederpartij leidend. Mocht dit geen 

uitkomst bieden, dan zijn schriftelijk gemaakte afspraken/voorwaarden leidend.  

 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Van der Haar vrijblijvend en 

hebben een geldigheidsduur van drie maanden. Van der Haar kan haar aanbod tot onverwijld 

na de aanvaarding door de wederpartij nog herroepen. 

2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Van der Haar, binden haar niet. 

3. Aan een aanbod van Van der Haar dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste 

of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 

4. Een aanbod van Van der Haar geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten en -orders. Voor 

zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen 

wél tevens van toepassing op vervolgopdrachten en -orders zonder dat Van der Haar 

gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te 

stellen. 

5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van 

de wederpartij afwijkt van het aanbod van Van der Haar, komt de overeenkomst niet conform 

deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van der Haar anders aangeeft. 

6. Indien de aanvaarding door de wederpartij van een door Van der Haar voor de wederpartij 

vervaardigde offerte uitblijft, behoudt Van der Haar zich het recht voor het gemaakte ontwerp 

c.q. de teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan naar redelijkheid aan de 

wederpartij in rekening te brengen.  

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van der Haar nimmer tot de nakoming van een 

gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

8. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, 

verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is 

naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen 

uit die overeenkomst. 

9. Afspraken met personeel van of derden werkzaam voor Van der Haar, binden Van der Haar 

niet eerder dan na haar schriftelijke bevestiging. 

10. Geacht wordt dat de eventuele opdracht- of orderbevestiging van Van der Haar de 

overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de wederpartij ter zake binnen 8 dagen na 

ontvangst van de opdracht-/orderbevestiging schriftelijk bezwaar bij Van der Haar aantekent. 
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11. Wijzigingen van opgegeven prijzen worden zonder voorafgaande kennisgeving uitdrukkelijk 

voorbehouden. Zo zal Van der Haar gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, 

sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Van der Haar 

kostenverhogend zijn, aan de wederpartij door te berekenen. Dit is anders voor zover de 

wederpartij een consument is; in die gevallen zal een prijsverhoging doorberekend binnen drie 

maanden na het sluiten van de overeenkomst de consument de bevoegdheid geven de 

overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wijzigingen in btw-

tarieven en andere heffingen van overheidswege. 

 

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN EN DERDEN 

1. Uitvoering van werkzaamheden geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. 

Indien de werkzaamheden dienen te worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere 

eventueel extra gemaakte kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De 

wederpartij geeft Van der Haar enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn van 

werkzaamheden. 

2. Van der Haar spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en 

(op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Van der Haar treedt niet 

eerder in dan nadat de wederpartij Van der Haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke 

ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Van der Haar de overeenkomst 

alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds 

is uitgebleven. 

3. Indien Van der Haar voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de 

wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen niet 

eerder aan dan nadat Van der Haar deze gegevens heeft ontvangen. 

4. Van der Haar is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk over te laten aan derden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten 

behoeve van de eventueel door Van der Haar bij de uitvoering van de overeenkomst 

betrokken derden; zij kunnen, naast Van der Haar, jegens de wederpartij een beroep doen op 

de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en 

verplichtingen niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Van der Haar. 

 

ARTIKEL 5. |  ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ 

De wederpartij dient, zowel gevraagd als ongevraagd, alle informatie die voor de opzet en uitvoering 

van de overeenkomst relevant is, tijdig, juist en volledig aan Van der Haar te verstrekken. Voorts dient 

de wederpartij Van der Haar steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste 

medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de 

overeenkomst te optimaliseren. De wederpartij is bovendien gehouden Van der Haar zo spoedig 

mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming 

van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of 

omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. 
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ARTIKEL 6. |  UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 

1. Van der Haar verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste inzicht en 

vermogen uit te voeren, doch zij aanvaardt, voor zover uit de aard of strekking van de 

overeenkomst niet onmiskenbaar een resultaatverplichting voortvloeit, geen enkele 

aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de wederpartij beoogde resultaat. 

2. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd, kan Van 

der Haar de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot 

dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 

goedgekeurd. 

3. De wederpartij dient, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zorg te dragen voor een 

juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die 

noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de 

wederpartij, voor zover relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat: 

a. de door Van der Haar te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats 

van uitvoering toegang verkrijgen, de plaats van uitvoering vrij is van obstakels en zij de 

werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Van der Haar dit 

noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de 

werkzaamheden buiten de normale werkuren. Van der Haar zal hiervan zoveel mogelijk tijdig 

mededeling doen; 

b. in geval de wederpartij verantwoordelijk is voor het (doen) aanleveren van bij de uitvoering van 

de werkzaamheden te verwerken materialen en/of de beschikbaarstelling van andere zaken, 

zoals hulpmiddelen, dat deze zaken tijdig ter beschikking staan van de door Van der Haar te werk 

gestelde personen; 

c. de toegangswegen tot de plaats van uitvoering vlak en bereikbaar zijn en geschikt zijn voor het 

transport van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken; 

d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag, aanvoer en afvoer van materieel 

en/of hulpmiddelen; 

e. alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering 

van de werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en 

worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; 

f. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, Van der Haar tijdig kan beschikken over de voor 

de werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, waaronder mede 

begrepen ontheffingen, KLIC-meldingen, “schoongrondverklaringen” en beschikkingen, zo nodig 

in overleg met Van der Haar. De kosten daarvoor komen voor rekening van de wederpartij, ook, 

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, indien is overeengekomen dat Van der Haar voor 

deze vergunningen en goedkeuringen zorgdraagt. 

4. Van der Haar dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet, gas-, water- en 

andere redelijkerwijs benodigde voorzieningen en hulpmiddelen op locatie van uitvoering van 

de werkzaamheden. Daaronder wordt mede begrepen, voor zover aanwezig, het gebruik van 

schaftruimte en was- en toiletgelegenheid. Indien voorzieningen als hier bedoeld worden vereist 
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door de leidinggevenden van de werkzaamheden of door bevoegde instanties, zullen deze op 

kosten van de wederpartij worden getroffen. 

5. Voorts worden door de wederpartij kosteloos ter beschikking gesteld de benodigde 

aansluitingen op elektrische voeding en aardelektrodes van voldoende capaciteit en 

beantwoordend aan de eisen en voorschriften van de stroomleverancier en de bevoegde 

instanties, alsmede de voor het in stand houden van de bemalingsinstantie benodigde 

elektriciteit en brandstoffen. 

6. De benodigde ruimte om materialen op te slaan en keten en wagens te plaatsen, zal door de 

wederpartij, zonder dat hieraan voor Van der Haar kosten verbonden zijn, op of in de directe 

nabijheid van het werkterrein beschikbaar worden gesteld. 

7. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, worden verkeerssignaleringen, 

terreinafsluiting, terreinverlichting, bewaking en beveiliging door de wederpartij verzorgd 

zonder doorberekening van kosten aan Van der Haar. 

8. Voor zover in verband met de uit te voeren werkzaamheden relevant is, dient op locatie van 

uitvoering ten minste 10 m3 boorwater aanwezig te zijn op maximaal 80 meter vanaf de plaats 

van uitvoering, bij gebreke waarvan Van der Haar, tegen betaling van de door Van der Haar 

daarvoor gebruikelijk gehanteerde tarieven, daarvoor kan zorgdragen. Tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen dient de wederpartij voorts zorg te dragen voor lozingspunt(en) voor 

het opgepompte water op maximaal 80 meter vanaf de pompen.  

9. Bij grondwerkzaamheden dient de wederpartij vooraf en tijdig kenbaar te maken welke 

leidingen in de grond aanwezig zijn. Van der Haar draagt, behoudens opzet en bewuste 

roekeloosheid harerzijds, nimmer enige aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, in 

verband met de aanwezigheid van leidingen en andere ondergrondse obstakels. Schade aan 

materieel van Van der Haar, ontstaan door het niet of niet deugdelijk verwijderen van 

ondergrondse obstakels, komt voor rekening van de wederpartij. 

10. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de 

voorgaande leden, is Van der Haar, onverminderd het bepaalde in het overige van deze 

algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en 

eventuele vertragings-/wachturen, gemaakte extra kosten en geleden schade door te 

berekenen aan de wederpartij. 

11. Voor zover de werkzaamheden daarop betrekking hebben, zijn voor rekening van de 

wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in ieder geval: 

a. alle kosten verband houdende met een zodanig voldoende afvoer van het opgepompte water 

dat het grondwaterpeil in de bouwput en/of sleuf daardoor niet nadelig beïnvloed wordt, 

behoudens bij retourbemalingen; 

b. alle verschuldigde lozingsrechten, huren, precariorechten en overige soortgelijke rechten en 

kosten; 

c. alle gebruiks- en verbruikskosten van water; 

d. alle kosten verband houdende met verontreinigde grond en/of grondwater. 
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12. In geval van grondboringen wordt de opgeboorde grond op locatie van uitvoering van de 

werkzaamheden achtergelaten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien is 

overeengekomen dat deze grond door of namens Van der Haar worden afgevoerd, komen de 

daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de wederpartij. 

13. Elke gedeeltelijke oplevering, waaronder mede wordt verstaan de oplevering van onderdelen 

van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deeloplevering 

wordt beschouwd als een op zich staande transactie. 

14. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Van der Haar, tenzij dit aan haar schuld kan 

worden toegerekend. 

15. Eventuele obstakels, vreemde voorwerpen of stoffen, welke de voortgang van de 

werkzaamheden vertragen of belemmeren, worden door of voor rekening en risico van de 

wederpartij verwijderd. 

16. Indien verbetering van de ondergrond of gebruik van draglineschotten of rijplaten nodig is voor 

een goede uitvoering van de werkzaamheden, zullen deze door of voor rekening van de 

wederpartij worden beschikbaar gesteld, aangelegd en verwijderd. 

 

ARTIKEL 7. |  ANNULERING EN UITSTEL 

1. Indien de wederpartij de overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden tussentijds geheel 

of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan Van der Haar alle met het oog op de uitvoering van 

de betreffende verbintenis gemaakte en noodzakelijkerwijs nog te maken kosten te vergoeden, 

onverminderd de wettelijke rechten van Van der Haar om vergoeding van verdere schade te 

vorderen. 

2. Bij tussentijdse annulering door de wederpartij van andere overeenkomsten dan uitvoering van 

werkzaamheden, zoals verkoop en verhuur, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen 

prijs verschuldigd als ware Van der Haar in staat gesteld de overeenkomst volledig na te komen.  

3. Tot 24 uur vóór aanvang van de werkzaamheden is de wederpartij gerechtigd de datum van 

uitvoering, in overleg met Van der Haar, kosteloos te wijzigen. Voor een dergelijke wijziging 

binnen 24 uur vóór aanvang van de werkzaamheden is de wederpartij, in geval de 

werkzaamheden betrekking hebben op boorwerkzaamheden, €1000,-, en in geval van overige 

werkzaamheden, € 500,-, als wijzigingskosten verschuldigd. 

 

ARTIKEL 8. |  BEMALINGSPERIODE EN BEDIENING EN ONDERHOUD VAN BEMALINGSINSTALLATIES 

1. De bemalingsperiode vangt aan op het tijdstip dat in opdracht van de wederpartij de eerste 

wateronttrekking plaatsvindt en in ieder geval op het tijdstip dat de installatie gereed is voor 

wateronttrekking. 

2. De bemalingsperiode eindigt op het tijdstip dat in opdracht van de wederpartij de gehele 

installatie mag worden verwijderd. 

3. De wederpartij is gehouden ten minste drie werkdagen tevoren Van der Haar van het in lid 2 

bedoelde tijdstip in kennis te stellen. 

4. Indien is overeengekomen dat de wederpartij zorgdraagt voor bediening en dagelijks 



 

  7 

onderhoud van de bemalingsinstallatie(s), zal zij hiervoor voldoende vakbekwaam personeel 

beschikbaar stellen en erop toezien dat één en ander met de meeste zorg geschiedt. Onder 

bediening en onderhoud wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in het 

bijzonder verstaan: regelmatig olie verversen van motoren, op peil houden van koel- en 

smeerstoffen, controleren van de werking van eventuele verwarmingselementen, controle van 

de conditie van accu’s, zandvrij houden van pompen, motoren en elektrische 

schakelapparatuur, regelmatig proefdraaien met eventuele reserve-installatie(s), constateren 

en melden van storingen alsmede uitvoeren van eenvoudige reparaties, uitvoeren van 

peilingen en overige waarnemingen als vereist door de leidinggevenden van de 

werkzaamheden of nodig geacht door Van der Haar om een goed inzicht te verkrijgen in de 

werking van de bemalingsinstallatie(s) en voorkomen van vorstschade. 

5. Indien de wederpartij van mening is dat zij onvoldoende inzicht of kennis bezit om in de in het 

vorige lid van dit artikel omschreven werkzaamheden uit te voeren, zal zij Van der Haar 

hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. 

6. In het geval de bediening en onderhoud van de bemalingsinstallatie(s) door Van der Haar 

worden verzorgd door het beschikbaar stellen van een onderhoudsmonteur, die op of in de 

directe nabijheid van het werkterrein wordt gehuisvest, zullen aansluitingen op en levering van 

gas, water, elektriciteit, telefoon en riolering ten behoeve van die huisvesting kosteloos aan 

Van der Haar beschikbaar worden gesteld. 

7. De kosten voor reparaties, noodzakelijk door normale slijtage, zijn voor rekening van Van der 

Haar. 

 

ARTIKEL 9. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

1.  Indien tijdens de uitvoering van een door Van der Haar aangenomen opdracht blijkt, dat ten 

gevolge van aan Van der Haar onbekende omstandigheden of door overmacht de 

werkzaamheden niet uitvoerbaar zijn, heeft Van der Haar het recht te vorderen dat de 

overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten 

gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen 

worden verrekend, terwijl de wederpartij gehouden is de door Van der Haar reeds verrichte, 

maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden. Wijzigingen in de 

oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de 

wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of 

opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. 

2. Van der Haar behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan overeengekomen uit te 

voeren en aan de wederpartij in rekening te brengen indien deze werkzaamheden in het 

belang zijn van de wederpartij en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. De wederpartij 

wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende 

werkzaamheden. 

3. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het 

overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de 

wederpartij. Van der Haar zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier 

bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had 
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moeten begrijpen. 

4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van 

uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de 

overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de 

overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Van der Haar gerechtigd om daaraan pas 

uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere 

voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de 

werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde 

overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Van der Haar op en is voor de wederpartij 

geen grond om de overeenkomst te ontbinden. 

5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of 

aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste of onvolledige 

gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar 

rekening, tenzij Van der Haar de onjuistheid of onvolledigheid van de door de wederpartij 

verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Van der Haar zal 

de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen. 

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van der Haar een wijziging van de overeenkomst 

weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan 

worden gevergd.  

 

ARTIKEL 10. |  DUUROVEREENKOMSTEN 

1.  Overeenkomsten die niet eindigen door volbrenging of door verstrijken van een 

overeengekomen bepaalde tijd, worden geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, zoals in 

geval van onderhoudscontracten. 

2. Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd eindigen door schriftelijke opzegging. Opzegging 

geschiedt tegen het einde van de maand zonder verdere inachtneming van enige 

opzegtermijn. 

 

ARTIKEL 11. |  VERKOOP VAN PRODUCTEN  

1.  Heeft de overeenkomst uitsluitend betrekking op verkoop van producten, dan vindt dit artikel 

toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden. 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de verkochte producten 

plaats door afhalen daarvan op locatie van Van der Haar. 

3. Van der Haar bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking 

en eventuele verzending van de producten. 

4. Van der Haar behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. 

5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het 

moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. 

6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer 

gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de 

overeengekomen prijs te voldoen.  

7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de 
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wederpartij is toe te rekenen, zal Van der Haar de producten voor rekening en risico van de 

wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de 

overeengekomen prijs.  

8. Indien Van der Haar bij toepassing van de leden 6 en 7 redelijke kosten maakt welke niet 

zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was 

nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. 

 

ARTIKEL 12. |  HUUROVEREENKOMSTEN: DUUR, LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET 

GEHUURDE 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het gehuurde bij aanvang van de huur 

op locatie van Van der Haar ter beschikking gesteld van de wederpartij. 

2. In geval van aflevering van het gehuurde op locatie van de wederpartij of een andere door 

haar aangewezen locatie, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat op het 

overeengekomen tijdstip en het afleveradres een persoon aanwezig is die bevoegd is het 

gehuurde in ontvangst te nemen. Op verzoek van Van der Haar dient deze persoon zich te 

legitimeren. Indien op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip niemand 

namens de wederpartij aanwezig is, is Van der Haar gerechtigd het gehuurde mee terug te 

nemen en de extra gemaakte kosten en geleden schade aan de wederpartij in rekening te 

brengen. 

3. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. Is de overeenkomst uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd aangegaan, dan 

eindigt de overeenkomst na verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege, tenzij 

uitdrukkelijk stilzwijgende verlenging van de huur is overeengekomen. 

4. De huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of stilzwijgend is verlengd, 

eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging 

dient schriftelijk te geschieden. 

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de wederpartij het gehuurde uiterlijk op 

de dag dat de huur eindigt, op locatie van Van der Haar weer ter beschikking van Van der Haar 

te stellen. 

6. Indien het gehuurde niet tijdig weer ter beschikking van Van der Haar wordt gesteld, is Van der 

Haar gerechtigd een aanvullende huurprijs naar rato van de vertraging aan de wederpartij 

door te berekenen, onverminderd het recht van Van der Haar om volledige schadevergoeding 

te vorderen. 

7. Het gehuurde dient na afloop van de huur op de overeengekomen locatie en het 

overeengekomen tijdstip klaar te staan om te kunnen worden ingeladen dan wel te zijn 

afgeleverd bij Van der Haar. Indien het gehuurde niet tijdig wordt teruggeleverd, is Van der 

Haar gerechtigd de daarmee gepaard gaande extra kosten en geleden schade aan de 

wederpartij in rekening te brengen. 

 

ARTIKEL 13. |  HUUROVEREENKOMSTEN: INHOUD VAN DE HUUROVEREENKOMST 

1. De wederpartij verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het 

gehuurde aan haar is geleverd. Indien de staat van het gehuurde schriftelijk of door middel van 
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foto's, of een andere gegevensdrager is vastgelegd, verklaart de wederpartij dat zij het 

gehuurde conform deze beschrijving c.q. foto’s of andere gegevens heeft ontvangen.  

2. De wederpartij zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen. De wederpartij dient 

het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde. 

3. Behoudens normale slijtage, dient de wederpartij het gehuurde gedurende de periode dat het 

gehuurde haar ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan 

haar is geleverd. 

4. Indien Van der Haar aan de wederpartij omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen 

verstrekt, is de wederpartij gehouden deze aanwijzingen op te volgen. 

5. Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Haar niet 

toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins ter beschikking van derden te 

stellen. 

6. De omstandigheid van beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan 

van het gehuurde, dient na ontdekking daarvan door de wederpartij, onverwijld aan Van der 

Haar te worden medegedeeld. 

7. Totdat het gehuurde na afloop van de huur feitelijk ter beschikking is gesteld van Van der 

Haar, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de 

wederpartij, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Van der Haar, 

feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.  

8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder 

bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige 

zin, draagt de wederpartij in de verhouding tot Van der Haar in elk geval de verantwoording en 

het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de wederpartij de feitelijke macht over het 

gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of 

overgelaten. 

9. De kosten van onderhoud en herstel tijdens de looptijd van de overeenkomst, uit welke 

hoofde ook nodig of veroorzaakt, komen voor rekening van de wederpartij. Van der Haar is 

gerechtigd in overleg controle op het onderhoud en herstel van gehuurde uit te (doen) 

oefenen. 

10. De wederpartij is op verlangen van Van der Haar verplicht het gehuurde bij een 

gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade, waaronder brand 

en diefstal, te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Van der Haar. De uit 

deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de wederpartij jegens de 

verzekeraar worden alsdan bij voorbaat door de wederpartij aan Van der Haar geleverd. Op 

verzoek van Van der Haar is de wederpartij verplicht de verzekeringspolis(sen) na ontvangst 

daarvan in het bezit te stellen van Van der Haar en alle premiekwitanties binnen vijf dagen na 

verval van de premie aan Van der Haar ter inzage te geven. 

 

ARTIKEL 14. |  HUUROVEREENKOMSTEN: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ 

1. De wederpartij is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Van der Haar in ontvangst 

is genomen, aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder mede begrepen 

schade door verlies, vermissing, verduistering, diefstal en vervreemding van het gehuurde. 
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2. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat door de wederpartij 

wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld van de 

wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Van der Haar gemaakte reparatie- 

en herstelkosten, onverminderd het recht van Van der Haar om huurderving te vorderen. 

3. De wederpartij vrijwaart Van der Haar van alle aanspraken van derden, van welke aard dan 

ook, die verband houden met het gebruik van het gehuurde. De wederpartij is verplicht alle 

redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden. 

4. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de 

wederpartij verplicht de dan geldende koopprijs van het gehuurde te vergoeden, 

onverminderd de overige aan Van der Haar toekomende wettelijke rechten. 

5. De eventueel door de wederpartij betaalde borgsom zal worden verrekend met de 

vorderingen van Van der Haar op de wederpartij. 

 

ARTIKEL 15. |  KLACHTEN EN GARANTIES  

1.  Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat Van der Haar de 

wederpartij een daartoe strekkende mededeling heeft gedaan, dan wel op het moment dat het 

voor de wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid. 

2. Gebreken aan een deel van de geleverde prestatie geven niet het recht tot afkeuring van de 

gehele geleverde prestatie. 

3. De wederpartij dient op het moment van (op)leveren direct te onderzoeken of Van der Haar de 

overeenkomst deugdelijk is nagekomen, waaronder wat betreft geleverde producten, de aard 

en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien Van der Haar naar het 

oordeel van de wederpartij de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen, dient de 

wederpartij daarvan op het moment van (op)leveren onverwijld mededeling te doen aan Van 

der Haar. 

4. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen acht dagen nadat zij van het 

bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten 

geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Van der Haar. 

5. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Van der Haar uit een dergelijke 

reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort. 

6. Voor zover de wederpartij schriftelijk heeft verklaard dat het (op)geleverde aan de 

overeenkomst beantwoordt, is een nadien ingediende reclame die daarop betrekking heeft, 

niet-ontvankelijk. 

7. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige 

betaling van de overeengekomen prijs, alsmede de overige verplichting tot verdere nakoming 

van de overeenkomst, bestaan. 

8. In geval van een consumentenkoop, laat het bepaalde in het overige van dit artikel, het 

bepaalde in artikel 19.20 onverlet. 

9. Tijdens een klachtprocedure die is aangevangen doordat een klacht door de wederpartij is 

ingediend, worden (betalings)verplichtingen niet opgeschort.  

10. Van der Haar aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of 

ontstaan aan het geleverde door (grove) schuld, opzet of toedoen van de wederpartij of 
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derden, dan wel een van buiten komende oorzaak. 

11. Vermelde en/of overeengekomen eigenschappen van het (op) te leveren kunnen op 

ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt (op)geleverd. Als 

ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de 

producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in 

kleuren, vormen, hoeveelheden en maten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen 

biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, 

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige 

andere compensatie te vorderen. 

12. Onverminderd het volgende lid en de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, 

maakt de wederpartij uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant van de door 

Van der Haar geleverde producten verstrekte fabrieksgarantie. 

13. Een door Van der Haar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de 

dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Van der Haar kunnen 

doen gelden. 

14. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt verstrekte 

garantie in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of 

voor het overige niet aan Van der Haar of haar toeleveranciers kan worden toegerekend. 

Daaronder wordt, niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, 

natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de 

gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Van der Haar. 

15. Op de aangelegde systemen kan geen enkele garantie worden verstrekt indien het onderhoud 

daarvan niet door of namens Van der Haar wordt verzorgd. 

16. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Haar 

worden geretourneerd. 

17. Om haar aanspraak op eventuele garantie geldig te maken, dient de wederpartij, 

onverminderd het bepaalde in lid 12, binnen acht dagen nadat de wederpartij bekend was met 

het gebrek of daarmee redelijkerwijs bekend behoorde te zijn, daarvan schriftelijk mededeling 

te doen aan Van der Haar, bij gebreke waarvan elke garantieaanspraak van de wederpartij ter 

zake vervalt. 

 

ARTIKEL 16. |  OVERMACHT 

1.  Van der Haar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst 

indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een 

rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan 

worden toegerekend. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en 

arbeidsongeschiktheid, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, weersinvloeden, b.v. 

storm- en vorst, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, 

beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk 

en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, 

waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van 

noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Van der Haar door derden en andere 
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onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of 

halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van de overeenkomst 

vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken. 

2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen 

opgeschort. 

3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn 

partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

4. Indien Van der Haar bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij 

gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de 

overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige 

overeenkomst. 

5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer 

voor vergoeding in aanmerking.  

 

ARTIKEL 17. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Van der Haar is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel 

of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de 

overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de 

overeenkomst Van der Haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te 

vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. 

2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen op haar van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig 

beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk 

over haar vermogen kan beschikken, is Van der Haar gerechtigd de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de 

betalingen heeft gesteld. 

3. Voorts is Van der Haar gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of 

ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Van der Haar kan worden 

gevergd. 

4. Tenzij de opschorting of ontbinding van de overeenkomst niet aan haar kan worden 

toegerekend, komen alle hiermee in verband staande extra te maken kosten en door Van der 

Haar geleden schade voor rekening van de wederpartij. 

5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met 

het door Van der Haar op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en 

ontbindingsrecht.  

6. Indien Van der Haar de overeenkomst op grond van dit artikel geheel of gedeeltelijk ontbindt, 

zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. 

 

ARTIKEL 18. |  PRIJZEN EN BETALINGEN 
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1. Het aanbod van Van der Haar vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de 

prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste 

aanneemsom, een uurtarief, een richtprijs en bijkomende kosten.  

2. Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen 

slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Van der Haar gewerkte uren, alsmede de 

daadwerkelijk door Van der Haar gemaakte kosten zullen aan de wederpartij worden 

doorberekend. 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Van der Haar vermelde bedragen exclusief 

btw. In geval van een consumentenkoop vermeldt Van der Haar bedragen in elk geval (mede) 

inclusief btw. 

4. Indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan een 

maand of indien het met de overeenkomst gemoeide bedrag naar mening van Van der Haar 

daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen 

vorderen. Van der Haar is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf 

voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst te verlangen. In geval van een consumentenkoop, zal Van der Haar de 

consument nimmer verplichten tot vooruitbetaling van 50% van de koopprijs. 

5. Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, 

binnen veertien dagen na factuurdatum, op de door Van der Haar voorgeschreven wijze.  

6. Behoudens voor zover de wet daaraan niet dwingend in de weg staat, vindt betaling plaats 

zonder enig recht van de wederpartij op verrekening. 

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege 

in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een 

rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige 

maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde 

contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van 

consument. 

8. Alle kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, welke Van der Haar 

maakt ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de wederpartij. Deze kosten 

belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,-. In geval de 

wederpartij consument is, vindt geen andere berekening van incassokosten plaats dan is 

voorgeschreven krachtens de Wet Incassokosten. 

9. Indien de wederpartij de werkzaamheden in onderaanneming door Van der Haar laat 

uitvoeren, zal de wederpartij op eerste verzoek van Van der Haar haar uit deze transactie 

verkregen vordering(en) op derden aan Van der Haar cederen (overdragen). De wederpartij 

verleent Van der Haar reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de 

betreffende vordering(en) over te gaan. 

 

ARTIKEL 19. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. Van der Haar draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door 

welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid 

harerzijds. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van Van der Haar, onverminderd de 
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krachtens de wet gestelde beperkingen en uitsluitingen, beperkt c.q. uitgesloten conform het 

bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden. 

2. Van der Haar is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door of namens de 

wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

3. Van der Haar aanvaardt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, geen enkele 

aansprakelijkheid voor (weg)verzakkingen, alsmede hei- en trilschade. 

4. Van der Haar is, onder meer in verband met een onderhoudsovereenkomst, nimmer 

aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet bijvullen van het waterreservoir en/of het 

niet tijdig vervangen van de batterijen. 

5. Indien de wederpartij materialen of gereedschappen van Van der Haar, nodig voor de 

uitvoering van de werkzaamheden, onder haar hoede heeft, is de wederpartij verantwoordelijk 

voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Van der Haar 

het recht de daaruit voortvloeiende schade bij de wederpartij in rekening te brengen. 

6. Van der Haar is niet aansprakelijk voor druk- schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in 

offertes, opdrachtbevestigingen, prospectussen of facturen, noch voor de gevolgen daarvan. 

Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen, geldt de uitleg van 

Van der Haar als bindend. 

7. Van der Haar kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van het aangeboorde 

bronwater, derhalve komen alle kosten t.b.v. het boren c.q. slaan van een waterbron, alsmede 

het niet functioneren en/of het niet mogen functioneren van de waterbron voor rekening van 

de wederpartij. 

8. Van der Haar is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten 

krachtens de wettelijke regeling van de productaansprakelijkheid de schade behoort te 

dragen. 

9. Materialen, installaties en eigendom van derden, dienen door de eigenaar/derden zelf 

verzekerd te worden, daar Van der Haar geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor 

vermissing c.q. beschadiging daarvan. 

10. Van der Haar behoudt zich het recht voor om communicatie met de wederpartij en derden 

mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld 

Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Van der Haar niet instaan. Voor 

eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door de wederpartij 

geleden of te lijden schade is Van der Haar niet aansprakelijk. 

11. Adviezen worden door Van der Haar naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect 

voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. 

12. Van der Haar is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen: 

gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. 

13. Van der Haar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met vervuilde 

grond, chemicaliën, verborgen asbest, roest en/of kalkwater. Tevens aanvaardt Van der Haar 

geen enkele aansprakelijkheid voor waterverontreiniging veroorzaakt door de hiervoor 

genoemde omstandigheden, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken. 

14. Van der Haar is niet aansprakelijk voor hinder, schade of kosten welke mochten ontstaan aan 
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de eigendommen van de wederpartij of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg 

zijn van: 

a. het uitvallen van de elektrische stroom; 

b. het uitvallen van meldinstallaties; 

c. Zaken betreffende de grondwaterstand, zoals verlaging van de grondwaterstand, boringen, 

kwaliteit van het grondwater, etc.; 

d. het niet duidelijk markeren van ondergrondse leidingen, kabels, funderingen e.d. waardoor 

schade ontstaat; 

e. het ontvreemden of beschadigen van materieel en installaties van Van der Haar, ook wanneer 

dit ’s nachts en tijdens vrijedagen en uren geschiedt; 

f. ondeugdelijkheid van materiaal en onderdelen die door de wederpartij ter beschikking zijn 

gesteld;  

g. ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de wederpartij aan het 

werk zijn gesteld; 

h. roest- en/of kalkhoudend water. 

15. Indien de wederpartij zorgdraagt voor bediening en onderhoud van de installaties van Van der 

Haar, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan de installaties en het 

materieel van Van der Haar en tevens voor alle schade, die ten gevolge daarvan voor de 

wederpartij zelf, voor Van der Haar en voor derden ontstaan. Schade toegebracht aan de 

bemalingsinstallatie(s) als gevolg van oneigenlijk gebruik van de apparatuur door de 

wederpartij of derden, dient aan Van der Haar te worden vergoed. 

16. Van der Haar verplicht de wederpartij bij het verstrekken van een opdracht een KLIC-melding 

te doen, bij het falen van de juiste gegevens in de desbetreffende KLIC-melding, aanvaardt Van 

der Haar geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen en de daar uit 

voortvloeiende kosten. 

17. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van 

Van der Haar mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de 

factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop 

de aansprakelijkheid van Van der Haar betrekking heeft, met dien verstande dat de 

aansprakelijkheid van Van der Haar nimmer meer beloopt dan het bedrag dat ten aanzien van 

het desbetreffende geval op basis van de door Van der Haar afgesloten 

aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het 

eventuele eigen risico dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 

18. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van der Haar bedraagt één jaar. 

In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en 

verweren die gegrond zijn op feiten, die de stelling zouden rechtvaardigen dat een 

consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het 

recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een 

gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na 

ontdekking van het gebrek of het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan door de 

consument ter zake bij Van der Haar is gereclameerd. 

19. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Van der Haar, zal de 
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wederpartij Van der Haar vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan 

ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de 

uitvoering van de overeenkomst door Van der Haar. 

20. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is 

toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

ARTIKEL 20. |  VERZEKERING 

1. Indien Van der Haar medeverzekerde is in een door de wederpartij of principaal van het werk 

afgesloten verzekering, kan, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, in de relatie 

wederpartij/Van der Haar het “eigen risico” van Van der Haar per gebeurtenis of reeks van 

gebeurtenissen die voortvloeien uit eenzelfde oorzaak, nimmer meer bedragen dan 1% van de 

prijs van de overeenkomst met een maximum van € 1000,-.  

2. Indien de wederpartij een carpolis voor het betreffende project afsluit, zal Van der Haar 

automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de carpolis niet op Van der Haar 

verhaald worden. 

 

ARTIKEL 21. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Alle door Van der Haar verkochte en geleverde producten blijven haar eigendom totdat de 

wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 

2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden 

geacht, is het de wederpartij verboden de door Van der Haar verkochte producten waarop het 

eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, 

met dien verstande, dat zij op eerste verzoek van Van der Haar de uit verkopen jegens haar 

afnemers verkregen vorderingen aan Van der Haar zal cederen. De wederpartij verleent Van 

der Haar reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de beseffende 

vordering(en) over te gaan. 

3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel 

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Van der Haar 

hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Van der Haar of de door Van der 

Haar aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het 

eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Van der Haar is bij verzuim van de wederpartij 

gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande 

redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. 

5. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten door Van der Haar aan haar zijn geleverd, 

aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van 

deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst 

niet nakomt. 

 

 

ARTIKEL 22. |  INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT 
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2. Het is Van der Haar toegestaan foto’s te maken van de plaats van uitvoering van de 

werkzaamheden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. 

2. Van der Haar behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom 

voor op de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, 

adviezen, schetsen en calculaties, ook wanneer de wederpartij hiervoor opdracht geeft. 

3. De wederpartij verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en 

calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, 

hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke 

andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen 

beschikken. 

4. Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc. afkomstig van Van der Haar of 

getoond op de website van Van der Haar, worden en blijven zowel vóór, tijdens als na de 

uitvoering van de overeenkomst onvervreemdbaar eigendom van Van der Haar, één en ander 

ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, 

adviezen etc, van de wederpartij zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze 

rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als 

na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan Van der Haar voorbehouden. 

 

ARTIKEL 23. |  VERBOD AANGAAN ARBEIDSVERHOUDING, UITLENING PERSONEEL EN VAN DER 

HAAR ALS OPDRACHTGEVER  

2.  Het is de wederpartij niet toegestaan om noch gedurende de uitvoering van de overeenkomst, 

noch gedurende een periode van zes maanden na afloop daarvan, op enigerlei wijze een 

arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Van der Haar bij de wederpartij 

tewerkgestelde(n) of met door of namens Van der Haar bij de opdracht voor de wederpartij 

betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete 

van € 2000,- per week dat de overtreding voortduurt. 

2. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst tot uitlening van personeel wijzigingen 

plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of andere kosten ten gevolge van wijzigingen in de 

betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van 

overheidswege, zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het 

ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale 

prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging 

plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende 

bedrijfsorganisatie.  

3. In geval Van der Haar als opdrachtgever optreedt, dienen al haar leveranciers en/of 

onderaannemers de navolgende regels in acht te nemen: 

a. Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers 

te voldoen aan de Wet DBA, bij gebreke waarvan niet tot betaling wordt overgegaan. 

b. Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van 

personeel, dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Van der Haar kenbaar te maken 

en zal er betaling plaatsvinden op basis van de wettelijke normen die gelden krachtens de Wet 
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ketenaansprakelijkheid. 

 

ARTIKEL 24. |  SLOTBEPALINGEN 

1.  Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben 

ingespannen om het geschil in onderling overleg  te beslechten.  

3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter 

binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Van der Haar aangewezen om van 

gerechtelijke geschillen kennis te nemen. 

4. Van der Haar heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen waarbij zij de 

wederpartij zo snel mogelijk op de hoogte brengt van de wijzigingen.  

5. Indien de overeenkomst is gesloten voordat de laatste wijzigingen betreffende de algemene 

voorwaarden zijn doorgevoerd, blijven de oorspronkelijke voorwaarden onder welke de 

overeenkomst is gesloten in stand.  

 

                                                               


