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ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
Hendriks ruwbouw bv gevestigd te Veenendaal 

 
 
Artikel 1: Definities 
 
1. Onder ‘algemene voorwaarden’ worden verstaan de 

onderhavige bepalingen. 
2. Onder “Hendriks ruwbouw”, ‘wij’ en “ons” en “onze” 

wordt verstaan besloten vennootschap Hendriks 
ruwbouw bv., gevestigd te Veenendaal, en de met 
deze rechtspersonen verbonden maatschappijen, 
die deze voorwaarden hanteren.  

3. Onder “opdrachtgever”, “contractspartner”, 
“wederpartij” etc. wordt verstaan degene die met 
Hendriks ruwbouw contracteert c.q. beoogt te 
contracteren. 

4. Onder “offerte”, “aanbod”, of “aanbieding” wordt 
verstaan elk mondeling of schriftelijk aanbod van 
Hendriks ruwbouw om een  overeenkomst aan te 
gaan. 

5. Onder “zaken” worden verstaan alle stoffelijke 
objecten waarop de overeenkomst betrekking heeft 
en in voorkomende gevallen tevens door Hendriks 
ruwbouw te verrichten werkzaamheden en diensten.  

6. Onder “aflevering” of “levering” wordt verstaan het 
door of namens Hendriks ruwbouw feitelijk ter 
beschikking stellen van zaken aan de opdrachtgever 
of een door hem aangewezen derde, respectievelijk 
het verrichten van werkzaamheden en diensten 
door Hendriks ruwbouw. 

7. Onder “opdracht” wordt verstaan een overeenkomst 
tot productie, ontwerp, ontwikkeling, aanneming 
van werk, koop en/of verkoop, huur/verhuur dan wel 
een combinatie daarvan. 

8. Onder “werk” wordt verstaan een werk van 
stoffelijke aard dat het voorwerp dan wel het 
resultaat vormt van een overeenkomst van 
aanneming van werk (BW 7: 750)  

 
Artikel 2: Toepassing algemene voorwaarden 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

al onze aanbiedingen en opdrachtbevestigingen, 
alsmede op alle door ons gesloten overeenkomsten, 
inclusief vervolgovereenkomsten, en de 
totstandkoming daarvan. De toepasselijkheid van 
alle andere algemene voorwaarden, hoe ook 
genaamd, is uitdrukkelijk van de hand gewezen en 
uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene 
voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts 
geldig voor zover deze schriftelijk zijn 
overeengekomen. 

2. De toepasselijkheid van andere algemene 
voorwaarden, die door de 
wederpartij/opdrachtgever worden ingeroepen, hoe 
dan ook en hoe ook genaamd, is uitdrukkelijk 
uitgesloten.  

 
Artikel 3: Offerte 
 
1. De gedagtekende offerte is geldig gedurende de 

daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is 
vermeld, is de offerte vrijblijvend.   

 
Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst 
 
1. De overeenkomst komt tot stand door (1) 

aanvaarding van onze offerte, of (2) onze 
schriftelijke aanvaarding van een opdracht tot 

uitvoering van een opdracht op grond van de 
offerte, dan wel (3) door aanvang van de uitvoering 
van de opdracht. Onder “aanvang van de uitvoering 
van de opdracht” wordt niet verstaan het verrichten 
van voorbereidende werkzaamheden, zoals het 
plannen en/of inroosteren van de mogelijke 
uitvoering van de opdracht.  

2. Onze schriftelijke aanvaarding wordt geacht de 
opdracht juist weer te geven tenzij binnen vijf dagen 
na verzending hiertegen schriftelijk bezwaar is 
ontvangen. Mondelinge afspraken betreffende 
wijziging, aanvulling of annulering van een 
overeenkomst zijn slechts verbindend nadat en voor 
zover wij deze schriftelijk hebben bevestigd. 
 

Artikel 5: Tekeningen en berekeningen 
 

1. De door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, 
berekeningen, beschrijvingen, modellen, 
programmatuur, gereedschappen en dergelijke 
blijven ons eigendom, ook al hebben wij daarvoor 
aan de opdrachtgever kosten in rekening gebracht. 

2. De intellectuele eigendomsrechten op en de 
eigendom van overige kennis en technologie in de 
door ons vervaardigde ontwerpen, tekeningen, 
berekeningen, modellen, programmatuur en 
dergelijke blijven uitdrukkelijk bij Hendriks ruwbouw  
berusten. 

3. De wederpartij is gehouden tot strikte 
geheimhouding betreffende alle gegevens, zoals 
onder meer tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen, modellen en/of voorwerpen die hem 
uit hoofde van het contract met ons ter kennis zijn 
gekomen. 

4. Het is de wederpartij niet toegestaan deze gegevens 
en/of voorwerpen te kopiëren, aan derden te tonen, 
bekend te maken of te gebruiken op welke wijze dan 
ook en in de ruimste zin des woords.  

5. De opdrachtgever staat er, op straffe van een 
onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 per 
overtreding en onverminderd onze overige rechten 
ter zake, voor in dat bedoelde informatie, 
behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet 
anders dan met onze voorafgaande schriftelijke en 
uitdrukkelijke toestemming wordt gekopieerd, aan 
derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.   

                                                                                                                                                                      
Artikel 6: Prijs 
 
1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn 

exclusief omzetbelasting. Onze prijzen zijn 
gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding 
geldende valutaverhoudingen, de geldende 
materiaalprijzen en loonkosten. 

2. Indien na de aanbieding of na het sluiten van de 
overeenkomst wij geconfronteerd worden met 
meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, 
loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of 
heffingen van welke aard dan ook, of kosten 
veroorzaakt door valutawijzigingen, zijn wij 
gerechtigd deze verhoging door te berekenen. 
Onder de in de vorige zin bedoelde 
kostenverhogende omstandigheden worden in ieder 
geval ook begrepen onwerkbaar weer zoals, vorst, 
storm of abnormale waterstand. 
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Indien wij van oordeel zijn dat kostenverhogende 
omstandigheden zijn ingetreden, zullen wij de 
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte stellen.   
 
Artikel 7: Verplichtingen van partijen 
 
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Hendriks 

ruwbouw overeenkomstig diens aanwijzingen 
tijdig kan beschikken over de voor de 
uitvoering van de opdracht benodigde 
gegevens en over overheidsvoorschriften van 
bijzondere aard.  

2. De opdrachtgever zal voorafgaande aan de 
aanvang van de uitvoering van het werk een 
schema van te houden vergaderingen aan 
Hendriks ruwbouw doen toekomen. Van iedere 
vergadering zullen notulen worden gemaakt, 
die binnen twee dagen na afloop van elke 
vergadering ter goedkeuring en ondertekening 
aan partijen worden overgelegd. De in de 
vergadering eventueel gemaakte afspraken 
worden apart schriftelijk bevestigd door 
opdrachtgever en Hendriks ruwbouw. 

3. Partijen geven, voor aanvang van de 
werkzaamheden, in overleg met elkaar en aan 
elkaar aan wie namens hen, ter uitvoering van 
de overeenkomst, als verantwoordelijk 
contactpersoon zal functioneren en tevens 
bevoegd is voor het nemen van technische en 
organisatorische beslissingen. 

4. De opdrachtgever draagt de 
verantwoordelijkheid voor de door of namens 
hem voorgeschreven constructies en 
werkwijzen, voor de door of namens hem 
gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor 
de door of namens hem verstrekte gegevens. 

5. De opdrachtgever is in dit verband 
aansprakelijk voor schade die wordt 
veroorzaakt door zaken, gereedschappen, 
materialen of hulpmiddelen, welke door of 
namens hem ter beschikking zijn gesteld of 
voorgeschreven.  

6. Indien er, hoe dan ook veroorzaakt, vertraging 
in de aanlevering van materieel, beton en 
overig materiaal door of namens de 
opdrachtgever plaatsvindt, welke langer duurt 
dan 30 minuten, is er sprake van wachturen 
welke worden doorberekend door Hendriks 
ruwbouw tegen het gebruikelijke 
manurentarief. 

7. De opdrachtgever staat er voor in dat steeds 
voldoende kraancapaciteit, takels en overige 
hijs- of hefwerktuigen ter beschikking zullen 
zijn voor een ongestoorde voortgang van de 
uitvoering van de opdracht. Bij de calculatie van 
de offerte zal Hendriks ruwbouw er dan ook 
van uitgaan dat de kraancapaciteit, takels en 
overige hijs- of hefwerktuigen van de 
opdrachtgever volledig kan worden ingezet ten 
behoeve van de uitvoering van de opdracht. 

8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ter 
plaatse van de uitvoering van de opdracht gas, 
water en elektriciteit, perslucht testmaterialen 
en –producten etc. beschikbaar zijn, zonder 
daarvoor enige vergoeding te verlangen.  

9. De opdrachtgever  draagt er zorg voor dat de 
aansluiting van de installaties aan de 
elektrische-, gas- of waterleidingnetten, 
alsmede de aansluiting van afvoerleidingen tot 
stand worden gebracht. 

10. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor 
de aanvoer van zaken, gereedschappen, 

materialen of hulpmiddelen een behoorlijke 
toegangsweg voorhanden is. 

11 De aan het werk gestelde termijnen c.q. de 
opleveringsdatum wordt geacht nimmer een 
fatale termijn te zijn tenzij uitdrukkelijk en 
schriftelijk is overeengekomen dat dit wel het 
geval is. 

12 Het is Hendriks ruwbouw toegestaan de 
opdracht of delen daarvan door derden te laten 
uitvoeren. 

13 Hendriks ruwbouw zal zorg dragen voor het 
opruimen en afvoeren van de door hem 
gebruikte materialen en of hun verpakkingen 
volgens de geldende wetten, eisen en 
voorschriften ter zake van milieu. 

14 Hendriks ruwbouw zal voorzieningen treffen 
ten behoeve van de veiligheid van de onder 
haar opzicht staande medewerkers en zelf de 
gebruikelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals schoenen, 
helmen, veiligheidsbrillen, hesjes en 
doorwerkkleding ter beschikking van deze 
medewerkers stellen. De benodigde overige 
beveiligingsmiddelen dienen ter beschikking 
gesteld te worden door  de  opdrachtgever. 
Eventuele gevaarlijke situaties zullen direct 
worden gemeld aan opdrachtgever. 
                                                  

Artikel 8: Opneming en goedkeuring 
 
1. De opneming van uitgevoerde opdracht 

geschiedt op onze mondelinge of schriftelijke, 
tot de opdrachtgever gerichte aanvraag, waarin 
wordt medegedeeld op welke dag de opdracht 
naar ons oordeel voltooid zal zijn. 
Opdrachtgever staat er voor in dat opneming 
geschiedt door een bevoegd persoon. 

2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk binnen acht dagen na de in het eerste 
lid bedoelde dag. De dag en het tijdstip van 
opneming worden aan ons tijdig en zo mogelijk 
tenminste drie dagen tevoren schriftelijk 
medegedeeld. 

3. Nadat de opname is gedaan, wordt ons binnen 
acht dagen schriftelijk medegedeeld of de 
uitvoering van de opdracht al dan niet is 
goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf 
van de gebreken, die naar de mening van de 
opdrachtgever de redenen voor onthouding 
van de goedkeuring zijn. Wordt uitvoering van 
de opdracht goedgekeurd, dan wordt als dag 
van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de 
desbetreffende mededeling is verzonden. 

4. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming 
een schriftelijke mededeling, of de uitvoering 
van de opdracht al dan niet is goedgekeurd, 
door ons ontvangen, dan wordt geacht de 
uitvoering van de opdracht op de achtste dag 
na de opneming te zijn goedgekeurd. 

5. Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog 
volgende betalingstermijn kunnen worden 
hersteld, zullen geen reden tot onthouding van 
goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele 
ingebruikneming niet in de weg staan. Wij 
zullen de in dit lid bedoelde gebreken zo 
spoedig mogelijk te herstellen. 

6. Met betrekking tot een z.g. heropening na 
onthouding van goedkeuring vinden de 
bovenvermelde bepalingen overeenkomstige 
toepassing. 

7. Bij een heropening zullen andere gebreken dan 
die,welke overeenkomstig het zesde lid aan ons 
zijn opgegeven, alleen dan reden tot 
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hernieuwde onthouding van goedkeuring  
kunnen zijn, indien zij eerst na de voorafgegane 
opneming zijn geconstateerd. 

8. Goedkeuring is onherroepelijk. 
 
Artikel 9: Oplevering 
 
1. De opdracht wordt als voltooid en opgeleverd 

beschouwd, indien en zodra het 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 is of 
geacht wordt te zijn goedgekeurd. 

2. Indien wij (nog) niet een aanvraag om 
opneming als bedoeld in artikel 9, tot de 
opdrachtgever hebben gericht, doch de 
opdrachtgever het werk voltooid acht, zal deze 
zulks schriftelijk mededelen. De vijfde dag na 
de verzending van deze mededeling geldt dan 
als dag waarop de opdracht als voltooid en 
opgeleverd wordt beschouwd. 

3. De opdrachtgever kan het werk, voordat dit 
voltooid is, of een al dan niet voltooid 
onderdeel daarvan, in gebruik nemen of doen 
nemen mits de ingebruikneming een voldoende 
verdere voortgang van het werk niet in gevaar 
brengt. De opdrachtgever gaat hiertoe niet 
over dan nadat hij dit schriftelijk heeft 
medegedeeld en een opneming van het in 
gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan 
heeft plaats gevonden. Het aldus in gebruik 
genomen werk, of het in gebruik genomen 
onderdeel daarvan, geldt als opgeleverd.                                                            

4. Indien door de ingebruikneming schade aan het 
werk ontstaat komt deze schade niet voor 
rekening van Hendriks ruwbouw. 

5. Het in dit artikel bepaalde laat het 
retentierecht van Hendriks ruwbouw in stand 
en laat ons onvoorwaardelijk gerechtigd het 
retentierecht in te roepen c.q. uit te oefenen 
overeenkomstig het in de wet bepaalde. 

 
Artikel 10 Aansprakelijkheid na de oplevering 
 
1. Na de dag, waarop het werk overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 9, eerste, tweede lid of 
derde lid als opgeleverd wordt beschouwd, is 
Hendriks ruwbouw niet meer aansprakelijk voor 
tekortkomingen aan het werk en is het werk 
voor risico van de opdrachtgever 

2. Het in eerste lid bepaalde lijdt uitzondering, 
indien het werk of enig onderdeel daarvan door 
een oorzaak die te wijten is aan Hendriks 
ruwbouw  een verborgen gebrek bevat en ons 
van zodanig verborgen gebrek binnen een 
redelijke c.q. korte termijn na de ontdekking 
schriftelijkmededeling is gedaan met 
omschrijving van het beweerde gebrek. 

3. Een gebrek als hiervoor bedoeld is slechts dan 
als een verborgen gebrek aan te merken, indien 
het, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de 
uitvoering dan wel bij de opneming van het 
werk, bedoeld in artikel 8, tweede lid, door de 
opdrachtgever redelijkerwijs niet onderkend 
had kunnen worden. 

4. Elke rechtsvordering uit hoofde van een 
verborgen gebrek verjaart, door verloop van 
één jaar na aanvang van de dag, volgende op 
die waarop de opdrachtgever met de 
tekortkoming bekend is geworden en in ieder 
geval vijf jaren na oplevering conform het 
bepaalde in artikel 9. 

5. Elke aansprakelijkheid van Hendriks ruwbouw is 
uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval onder de geldende 

construction-allrisk verzekeringsdekking wordt 
uitbetaald. 

 
Artikel 11: Overgang risico en eigendom 
 
1. Het werk is na oplevering voor risico van de 

opdrachtgever. 
2. Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt 

het werk eerst eigendom van de 
opdrachtgever, nadat hij heeft voldaan aan al 
zijn uit de opdracht voortvloeiende 
betalingsverplichtingen. Hendriks ruwbouw 
heeft dienaangaande het recht van retentie 
totdat de opdrachtgever aan alle 
betalingsverplichtingen heeft voldaan. De 
opdrachtgever is niet bevoegd tot enige 
verrekening. 

 
Artikel 12: Tussentijdse wijziging en beëindiging 
van de overeenkomst. 
 
1. Indien de uitvoering van de opdracht, wordt 

geschorst of- al dan niet tijdelijk- stilgelegd, 
dan wel indien opdrachtgever zijn 
verplichtingen jegens ons geheel of 
gedeeltelijk niet nakomt, waardoor 
uitdrukkelijk mede begrepen het aftekenen van 
de werk- en termijnbonnen, mogen wij voor de 
duur van schorsing c.q.  stillegging de nakoming  
van contractuele verplichtingen opschorten. 

2. Opschorting door ons van de verplichtingen ter 
uitvoering van de overeenkomst, conform het 
eerste lid, is geen tekortkoming onzerzijds en 
verschaft de opdrachtgever geen recht op 
schadevergoeding, noch het recht om 
zijnerzijds verplichtingen op te schorten. 

3. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht 
blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan 
door overmacht of een andere oorzaak niet of 
slechts gewijzigd kan worden geleverd, is 
iedere partij die dit bemerkt verplicht om 
hiervan onverwijld mededeling te doen aan de 
wederpartij teneinde in onderling overleg, 
hetzij de uitvoering van de opdracht aan de 
gewijzigde omstandigheden aan te passen, 
hetzij tot een andere redelijke oplossing te 
komen. 

4. Onverminderd het bepaalde in de wet heeft 
ieder der partijen het recht om de opdracht 
door een schriftelijke mededeling geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden indien: 

a. de duur en/of de gevolgen van de 
opschorting als bedoeld in lid 1, dan 
wel een overmachttoestand dit 
redelijkerwijs rechtvaardigen; 

b.  in het geval als bedoeld in het lid 3 na 
verloop van een maand geen 
redelijke oplossing ter zake van prijs, 
technische uitvoering of levertijd kan 
worden gevonden. 

5. Indien de opdracht aldus tussentijds wordt 
opgezegd of ontbonden, vanwege een aan 
opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid, 
dan wel indien het opgedragen werk in 
onvoltooide staat wordt beëindigd als gevolg 
van een dergelijke omstandigheid, heeft 
Hendriks ruwbouw recht op de in de opdracht 
overeengekomen prijs, vermeerderd met de 
kosten die wij als gevolg van de niet voltooiing 
hebben moeten maken, waaronder in ieder 
geval  begrepen de kosten van gereserveerde 
productiecapaciteit,  verminderd met de 
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vanwege de beëindiging gerealiseerde 
besparingen. 

 
Artikel 13: Meer en minder werk 
 
1. Onverminderd het bepaalde in art. 6 vindt 

verrekening van meer- en minderwerk plaats: 
a. ingeval van wijzigingen van de 

opdracht, met inbegrip van 
wijzigingen ten aanzien van bestek, 
tekeningen etc. 

b. ingeval van aanwijzingen door of  
vanwege de overheid op grond van 
wettelijke voorschriften of 
beschikkingen, voor zover deze voor 
of bij het aangaan van de opdracht 
redelijkerwijs niet waren te voorzien; 

c. ingeval van afwijkingen van de 
bedragen van stelposten; 

d. ingeval van afwijkingen van 
verrekenbare hoeveelheden; 

e. in de gevallen waarin verrekening van 
meer- of minderwerk in de 
overeenkomst is voorgeschreven. 

 
        Artikel 14: Betaling 
 

1. Betaling dient te geschieden door bijboeking 
op de bankrekening van Hendriks ruwbouw 
binnen dertig dagen na factuurdatum 

2. Tenzij anders overeengekomen zijn de 
volgende betalingscondities van toepassing: 

a. 10% der overeengekomen prijs bij 
opdracht; 

b. 85% der overeengekomen prijs naar 
rato voortgang produktie 

c. 5% der overeengekomen prijs bij 
oplevering. 

3. De betaling strekt eerst in mindering van de 
kosten,       vervolgens in mindering van de 
verschenen rente en daarna in mindering van 
de oudste openstaande hoofdsom en de 
lopende rente. 

4. Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde 
termijnen is de opdrachtgever van rechtswege 
in verzuim en is deze per maand contractuele 
rente verschuldigd die wordt vastgesteld op 
het percentage van de op dat moment 
geldende wettelijke rente over het volledige 
factuurbedrag ingaande op de datum van 
opeisbaarheid daarvan. 

5. De opdrachtgever is niet bevoegd op de 
verschuldigde bedragen enig bedrag wegens 
een door hem gestelde tegenvordering op ons 
in mindering te brengen. 

6. Alle kosten van invordering, als de 
opdrachtgever in verzuim is, zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen 
ten laste van de opdrachtgever. De 
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld 
op tenminste 15% van de hoofdsom en rente, 
met een minimum van € 500, --, exclusief b.t.w., 
onverminderd ons recht de werkelijke 
buitengerechtelijke kosten die dit vastgestelde 
bedrag te boven gaan, te vorderen van de 
opdrachtgever, zoals deze kunnen blijken uit de 
door ons overgelegde nota’s van onder andere 
onze raadslieden. 

7. Indien wij in een gerechtelijke procedure 
geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden 
gesteld, komen alle door ons in verband met 
deze procedure gemaakte kosten voor 
rekening van opdrachtgever. 

8. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige op 
hem jegens Hendriks ruwbouw rustende 
verplichting uit de overeenkomst, daarmee 
samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna 
gesloten overeenkomsten, of indien wij in 
redelijkheid kunnen vermoeden dat de 
opdrachtgever in de toekomst niet aan enige 
verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of 
zal kunnen voldoen, hebben wij  het recht om 
betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de 
betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij levering 
te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle 
lopende en nog te sluiten overeenkomsten.  

9. Tevens is Hendriks ruwbouw dan gerechtigd om, de 
werkzaamheden op te schorten, ook indien een 
vaste levertijd is overeengekomen. 

10. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het 
gebruik van het werk, de leveringen of reeds 
opgeleverde zaken verhinderen, brengen geen 
verandering in de geldelijke verplichtingen van 
opdrachtgever. 

11. Eventuele onkosten, door opdrachtgever tijdens 
uitvoering van het werk te voldoen ten behoeve van 
Hendriks ruwbouw zullen, voor zover door ons 
vooraf schriftelijk geaccepteerd, op declaratiebasis 
worden vergoed. 

12. De gehele voor de opdracht verschuldigde som is in 
elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte 
betaling van de overeengekomen termijn, op de 
vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van 
faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt 
of zijn ondercuratelestelling aanvraagt, wanneer 
enig beslag op  zaken of vorderingen van 
opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze 
overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 
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Artikel 15 Verzuim. 
1. Indien de opdrachtgever in gebreke is met de 

nakoming van verplichtingen waaraan fatale 
termijnen zijn verbonden, is deze in verzuim, 
zonder dat een ingebrekestelling vereist is. 

2. De opdrachtgever wordt geacht automatisch en 
zonder dat in gebrekestelling nodig is, in 
verzuim te zijn in geval:                                    

a. hij in staat van faillissement wordt 
verklaard; 

b. op hem een schuldsaneringsregeling 
van toepassing wordt verklaard; 

c. surséance van betaling wordt 
aangevraagd; 

d. ten laste van hem door een derde 
enig   beslag wordt gelegd; 

e. zijn   bedrijfsvoering wordt gestaakt. 
3. In een geval als in het voorgaande lid bedoeld 

heeft  Hendriks ruwbouw het recht om zonder 
ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de 
opdracht onmiddellijk door een schriftelijke 
mededeling te ontbinden.  

4. Het in het voorgaande bepaalde laat onverlet 
het recht van Hendriks ruwbouw: 

a. om direct volledig betaling te 
vorderen van hetgeen de 
opdrachtgever verschuldigd is; 

b. alle overige rechten geldend te 
maken ter zake van de opdracht. 

 
        Artikel 16: Geschillen 
 

1. Op de  opdracht is Nederlands recht van 
toepassing. Indien enige bepaling van opdracht 
of van deze  Algemene Voorwaarden in strijd 
mocht zijn met dwingend recht, is die bepaling 
onverbindend, maar blijven de overige 
bepalingen onverkort van kracht. 
Alle geschillen, voorlopige voorzieningen 
daaronder begrepen, samenhangende met 
en/of voortvloeiende uit deze Algemene 
Voorwaarden en/of opdrachten, 
overeenkomsten waarop deze Voorwaarden 
van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van 
iedere andere rechter worden berecht door de 
ter zake bevoegde rechter te Utrecht.  
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