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Algemene voorwaarden van ABAZ Epe 
 
 
1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Ondernemer: Ben Lansdaal te Epe, handelend onder de naam ABAZ Epe. 
Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die aan Ondernemer opdracht heeft 
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 
Offerte: de door Ondernemer schriftelijk of digitaal uitgebrachte aanbieding van door Opdrachtgever 
gevraagde werkzaamheden. 
 
2. Offerte 
Ondernemer zal op verzoek van Opdrachtgever een Offerte uitbrengen, waarin tenminste de 
geschatte materialen en de geschatte uren en het aangeboden uurloon zijn opgenomen en 
gespecificeerd. Voor consumenten zal de offerte de daarover verschuldigde omzetbelasting bevatten. 
De Offerte is een vrijblijvende aanbieding van de gevraagde werkzaamheden.  
Een overeenkomst tussen Ondernemer en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat de Opdrachtgever 
de Offerte schriftelijk of digitaal geaccepteerd heeft en Ondernemer die acceptatie heeft bevestigd. 
 
3. Betaling 
Ondernemer zal bij aanvang van de opdracht de voor de aanvang van de werkzaamheden benodigde 
materialen bestellen. 
Ondernemer zal vijftig procent (50%) van de totale som van de opdracht in rekening brengen bij 
Opdrachtgever, door middel van een factuur.  
Ondernemer zal niet eerder aanvangen met zijn werkzaamheden dan nadat die eerste factuur aan 
hem is voldaan. 
Ondernemer zal de overige vijftig procent (50%) van de totale som van de opdracht in rekening 
brengen bij oplevering van het werk. 
Opdrachtgever zal een factuur binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen aan Ondernemer. 
Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien (14) dagen de factuur 
nog niet heeft betaald aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere 
ingebrekestelling benodigd is.  
Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is een rente verschuldigd over de verschuldigde 
som ter grootte van één procent (1%) per maand. 
 
4.  Nutsvoorzieningen 
Opdrachtgever stelt benodigde nutsvoorzieningen, zoals water en elektra, ter beschikking van 
Ondernemer. De kosten van het gebruik van water en elektra komen voor rekening van 
Opdrachtgever. 
Indien geen water of geen elektra voor Ondernemer beschikbaar zijn, zullen de benodigde 
voorzieningen door Ondernemer worden gehuurd. De kosten daarvan komen voor rekening van 
Opdrachtgever. 
 
5. Sanitair 
Opdrachtgever stelt gedurende de uitvoering van de werkzaamheden sanitair ter beschikking van 
Ondernemer. Indien geen sanitair beschikbaar is, zal sanitair door Ondernemer worden gehuurd. De 
kosten daarvan komen voor rekening van Opdrachtgever. 
 
6. Hulpmiddelen 
Indien hulpmiddelen, zoals ladders, steigers of een hoogwerker benodigd zijn voor de uitvoering van 
de werkzaamheden door Ondernemer, zijn de kosten van de huur van dergelijke hulpmiddelen voor 
rekening van Opdrachtgever. 
Indien Opdrachtgever een hulpmiddel aan Ondernemer ter beschikking wil stellen is het aan 
Ondernemer om daarmee akkoord te gaan.  
Indien Ondernemer gebruik maakt van een door Opdrachtgever ter beschikking gesteld hulpmiddel is 
Ondernemer op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juiste werking van dat hulpmiddel, noch voor 
enig gebrek daaraan, het ontbreken van eventueel benodigde keuring of vergunning daaronder 
begrepen. 
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7. Hulpmiddelen van ABAZ 
Indien hulpmiddelen van ABAZ worden gebruikt, of ABAZ hulpmiddelen huurt die worden gebruikt, is 
het Opdrachtgever niet toegestaan om van die hulpmiddelen gebruik te maken. Wordt toch gebruik 
gemaakt van deze hulpmiddelen en ontstaat dan schade aan de hulpmiddelen of schade of letsel aan 
Opdrachtgever of diens zaken, dan komt die geheel voor rekening van Opdrachtgever. 
 
8. Vrije toegang 
Het object waaraan door Ondernemer werkzaamheden moeten worden verricht zal vrij toegankelijk en 
vrij van belemmeringen moeten zijn bij aanvang van - en gedurende de werkzaamheden. Indien het 
nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden door Ondernemer om obstakels te verwijderen, 
snoeien van bomen en struiken daaronder begrepen, komen de kosten daarvan voor rekening van 
Opdrachtgever. 
 
9. Werkzaamheden Opdrachtgever 
Indien overeengekomen is dat Opdrachtgever zelf een deel van de werkzaamheden uitvoert en die 
werkzaamheden zijn niet deugdelijk uitgevoerd, is Ondernemer niet aansprakelijk voor de gevolgen 
daarvan. 
 
10. Beoordeling 
Ondernemer is verplicht Opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht of voor 
gebreken of ongeschiktheid van zaken waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, zoals 
beschikbaar te stellen hulpmiddelen of het object waaraan of waarop de werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd, dit alles voor zover Ondernemer die onjuistheden, gebreken of ongeschiktheid 
kende of redelijkerwijze behoorde te kennen. 
 
11. Termijnen 
Ondernemer dient de werkzaamheden voortvarend uit te voeren en binnen redelijke tijd af te ronden. 
Het is Opdrachtgever duidelijk dat werkzaamheden in de open lucht afhankelijk kunnen zijn van de 
weersgesteldheid. Het is aan Ondernemer om te beslissen of de klimatologische omstandigheden 
geschikt zijn om de werkzaamheden uit te voeren. 
 
12. Materialen op maat of kleur 
Indien materialen worden besteld die Ondernemer niet op voorraad heeft of die niet voor een andere 
opdracht gebruikt kunnen worden, dienen deze te allen tijde door Opdrachtgever te worden betaald en 
afgenomen. Na betaling worden deze materialen eigendom van Opdrachtgever. 
 
13. Eigendoms- en auteursrechten 
Alle tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen en andere bescheiden die Ondernemer 
ter uitvoering van de opdracht heeft vervaardigd of gebruikt, met uitzondering van de Offerte, blijven 
eigendom van Ondernemer, ongeacht of deze bescheiden ter beschikking van Opdrachtgever of (een) 
derde(n) zijn gesteld. 
 
14. Geldend recht 
Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ondernemer is Nederlands recht van toepassing. 
Geschillen worden beslecht ten overstaan van de bevoegde rechter, tenzij Ondernemer en 
Opdrachtgever uitdrukkelijk anders overeenkomen. 


