
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KELFKENS 
ENGINEERING B.V.  

I. Algemeen  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

– 
– 

– 

‘Opdrachtnemer’: 
‘Opdrachtgever’: 

‘Overeenkomst’:  

Kelfkens Engineering B.V.  
Hij/zij die zich in verband met de koop van zaken en/of 
diensten jegens opdrachtnemer heeft verbonden of met dat 
doel met deze in onderhandeling is.  
De tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze 
voorwaarden door opdrachtgever toepasselijk zijn verklaard.  

1. Voor alle aanbiedingen en leveringen van adviezen/diensten gelden de algemene 
bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door opdrachtgever andere 
voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor opdrachtnemer niet 
gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.  

2. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een opdracht wordt de 
opdrachtgever geacht de voorwaarden van opdrachtnemer te hebben aanvaard.  

3. Naast genoemde voorwaarden verklaart opdrachtnemer tevens van toepassing 'De 
Nieuwe Regeling 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en 
adviseur DNR 2011)', welke verkort wordt aangeduid als 'DNR 2011', die op 3 juli 
2013 is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ’Amsterdam onder nummer 
56/2013. Ingeval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van 
opdrachtnemer en de DNR 2011, prevaleren de algemene voorwaarden van 
opdrachtnemer.  

4. Indien de opdracht door een derde namens opdrachtgever wordt verstrekt, staat 
genoemde derde er voor in dat de opdrachtgever van de onderhavige algemene 
voorwaarden kennis heeft genomen en deze heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de 
derde aan de algemene voorwaarden van opdrachtnemer wordt gehouden, als ware 
hij zelf de opdrachtgever. In voornoemd geval zijn zowel de opdrachtgever en de voor 
hem optredende derde, jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
verplichtingen welke voor hen uit de overeenkomst en de onderhavige algemene 
voorwaarden voortvloeien. De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn met 
de inhoud van deze algemene voorwaarden. 
 

II. Offerte  

1. De offerte wordt per e-mail of brief uitgebracht, behoudens omstandigheden.  

2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:  

a. een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;  

b. op welke tekeningen, technische omschrijvingen en ontwerpen de offerte is  

gebaseerd;  
c. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden;  

d. de prijs van de in de offerte omschreven werkzaamheden, de omzetbelasting daarin  

niet begrepen. De opdrachtnemer vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van 
de verschuldigde omzetbelasting;  

e. de wijze waarop de betaling van de verrichte werkzaamheden zal plaatsvinden;  

3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende 90 dagen.  

4. De offerte gaat vergezeld van:  

a. een exemplaar van de algemene voorwaarden;  

b. een exemplaar van de DNR 2011, welke op verzoek wordt toegezonden;  

c. een in de offerte van toepassing verklaarde risicoregeling.  

5. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de 
opdrachtnemer zijn vervaardigd, blijven eigendom van de opdrachtnemer. De hiervoor 
genoemde zaken mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het 
oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Evenmin mogen genoemde zaken 
worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. 

6. Indien geen opdracht wordt verleend dienen alle bescheiden als hiervoor bedoeld, 
binnen 14 dagen na een daartoe door de opdrachtnemer gedaan verzoek, franco aan de 

opdrachtnemer te worden teruggezonden.  

7. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de opdrachtnemer gerechtigd de kosten 
die gemoeid zijn met het tot stand komen/brengen van de offerte in rekening te brengen 
aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht, indien hij zulks voor het uitbrengen 
van de offerte heeft bedongen.  

III. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer  
Opdrachtnemer zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, hij behartigt de belangen van 
de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen. Indien 
een fout c.q. fouten worden gemaakt, doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste 
en/of onvolledige informatie ter zake heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor 
ontstane schade hoegenaamd ook, nimmer aansprakelijk. Indien de opdrachtgever 
aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout c.q. fouten, welke door onzorgvuldig 
en/of verwijtbaar handelen zijdens opdrachtnemer is/zijn veroorzaakt, is opdrachtnemer 
slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende 
opdracht. Voor het overige geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, 
het daaromtrent gestelde in Hoofdstuk 6 van de DNR 2011. 
 

IV. Onderbreking opdracht  
Indien de startdatum van de opgedragen werkzaamheden aan opdrachtnemer, meer dan 
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden opgeschort, wordt een dergelijke 
opschorting beschouwd als een onderbreking van de opdracht als bedoeld in Hoofdstuk 7 
van de DNR 2011. In voorkomend geval worden de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden 
door opdrachtnemer afgesloten en afgerekend. In afwijking van het daaromtrent bepaalde 
in Hoofdstuk 7 van de DNR 2011, kunnen bij hervatting van de onderbroken 
werkzaamheden door opdrachtnemer voor de dan nog uit te voeren werkzaamheden 
opnieuw offerte worden uitgebracht en dient een nieuwe overeenkomst te worden gesloten 
voor de nog resterende (opnieuw) opgedragen werkzaamheden.  
 

V. Interpretaties en gebruik van rapportage  
1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk in welk opzicht dan ook, voor door derden 

gegeven interpretaties en/of rapportages.  

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de resultaten van de werkzaamheden en de in dat 
kader door opdrachtnemer verstrekte gegevens, werkwijzen, adviezen en andere 
geestesproducten van opdrachtnemer hoegenaamd ook, al dan niet met inschakeling 
van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen.  

VI. Betaling en zekerheidsstelling  
1. De opdrachtgever verplicht zich te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enig 

beroep op schuldvergelijking en/of zonder enige korting. Eventueel overeengekomen 
betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende 
betalingstermijn door opdrachtnemer is ontvangen.   

2. Vanaf het ogenblik waarop betaling had moeten geschieden, heeft opdrachtnemer het 
recht om zonder verdere sommatie of ingebrekestelling, een rente te vorderen van 1% 
per maand dan wel gelijk aan de wettelijke rente als deze rente de genoemde rente op 
jaarbasis te boven gaat.  

3. Indien opdrachtgever met de betaling van een onbetwiste vordering jegens 
opdrachtnemer in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht na deugdelijke sommatie 
de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren dan 
wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd opdrachtnemers 
recht op onmiddellijke betaling van zaken dan wel diensten die nog geleverd zullen 
worden en onverminderd het recht van opdrachtnemer om de voor hem ontstane schade 
op opdrachtgever te verhalen. Opdrachtnemer heeft het recht, ook tijdens het uitvoeren 
van een overeenkomst, zekerheid voor betaling te eisen en zolang deze niet naar 
genoegen van opdrachtnemer is verschaft, de levering van zaken en/of diensten op te 
schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, 
onverminderd zijn recht om de hierdoor voor opdrachtnemer ontstane schade op 
opdrachtgever te verhalen.  

4. In geval van wanbetaling is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer naast de 
hoofdsom en rente alle incassokosten te vergoeden, die door niet-betaling zijn of worden 
veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke 
incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, waarin 
opdrachtnemer zich ten behoeve van de invordering van de hulp van derden heeft 
verzekerd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden reeds nu vastgesteld op 
tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00. Uit het enkele feit dat 
opdrachtnemer zich heeft verzekerd van de hulp van derden, blijkt de hoogte en 
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 

VII Opschorting, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging:  

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te 
schorten. Voorzieningen, die opdrachtnemer ten gevolge van de opschorting moet 
treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de opdrachtnemer ten gevolge 
van de opschorting lijdt, dient aan hem te worden vergoed.  

2. Indien gedurende de opschorting schade aan het daaraan afgeleide werk ontstaat, 
komt deze nimmer voor rekening van de opdrachtnemer.  

3. Indien de opschorting langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer bovendien 
vorderen, dat hem evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk 
wordt gedaan.  

4. Indien de opschorting van het werk langer dan drie maanden duurt, is de 
opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient 
overeenkomstig het gestelde in het navolgende lid te worden afgerekend.  

5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op 
te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op het gehele overeengekomen 
honorarium, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft 
moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.  

De opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van 
hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.  

VIII. Overmacht  
Als overmacht gelden alle gebeurtenissen of omstandigheden waaronder begrepen elk 
overheidsingrijpen, als gevolg waarvan in redelijkheid nakoming, althans tijdige nakoming, 
van opdrachtnemers verplichtingen niet kan worden gevergd. In voorkomend geval wordt 
de leveringstijd verlengd gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden welke 
de vertraging veroorzaken. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: werkstaking, 
uitsluiting of gebrek aan personeel, belemmeringen ten gevolge van abnormale 
weersomstandigheden, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of oorlog, 
alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van organisatorische aard.  
 

IX. Afwijkende bedingen  
Indien bij opdracht bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, prevaleren deze 
bijzondere voorwaarden voor zover zij betrekking hebben op die bepaalde zaken indien 
deze in strijd met de onderhavige algemene bepalingen zouden zijn, met dien verstande dat 

deze algemene bepalingen voor het overige hun gelding behouden.  

X. Geschillen  
Alle geschillen, daaronder tevens begrepen die, welke slechts door één der partijen als 
zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten 
ontstaan naar aanleiding van de aanbieding en/of overeenkomst of van de overeenkomsten 
die daaruit voortvloeien, worden beslecht door arbitrage, overeenkomstig het Reglement 
van het Nederlands Arbitrage Instituut, tenzij opdrachtnemer of opdrachtgever er de 
voorkeur aan geeft de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter. Indien opdrachtnemer 
of opdrachtgever voor arbitrage kiest, maakt deze dit schriftelijk kenbaar aan de ander 
(opdrachtgever of opdrachtnemer) en heeft laatstgenoemde vanaf dagtekening één maand 
de tijd om voor beslechting de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen en dit binnen deze 

maand aan de ander kenbaar te maken.  

XI. Ontbinding  
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen wordt de opdrachtgever indien hij 
niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de 
overeenkomst mocht voortvloeien, met name in geval opdrachtgever nalaat enig 
factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, 
alsmede in het geval van diens faillissement, surséance van betaling, liquidatie of indien 
hij onder beheer, bewind of curatele is/wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim 
te zijn en heeft opdrachtnemer het recht, zonder enige ingebrekestelling zonder 
rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de 
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van opdrachtnemer, zonder dat 
opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd 
opdrachtnemers recht op schadevergoeding ten gevolge van de wanprestatie en deze 
ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die opdrachtnemer ten laste van 
opdrachtgever heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.  

XII. Toepasselijk recht  
Alle overeenkomsten waarop deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 
toepasselijk zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.  

XIII. Nietigheid  
Het feit dat één of meer van de onderhavige voorwaarden ten gevolge van  

wettelijke maatregelen en/of rechterlijke beslissing (ver)nietig(d) zijn of worden, laat onverlet 
de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.  

XIV. Inwerkingtreding  
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 
d.d. 1 januari 2019 en zijn van kracht vanaf genoemde datum. Van toepassing is steeds de 
laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen 
van de onderhavige transactie/overeenkomst.  

 


