
  

 

 

Dhr. Rogier Vlaar 

Munnik Vve Beheer 

Jadelaan 107 

2132 XZ Hoofddorp     

 

Offerte 122339-20190212 
 

 

Alblasserdam, 12-02-2019 

 

Geachte heer Vlaar, 

    

Hartelijk dank voor uw aanvraag. U wilt de balkon van de Ardennenlaan (opnieuw) veranderen in een beschutte 

ruimte zodat de bewoners er vaker of zelfs alle jaargetijden van kunnen genieten. Hierbij onze vrijblijvende 

aanbieding om dat te realiseren met een zorgvuldig uitgevoerd, kwalitatief hoogwaardig en veilig 

beglazingssysteem. Metalura wil de opdracht graag voor u uitvoeren en realiseren overeenkomstig uw wensen. 

 

Balkonbeglazing op maat 
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· Lengte (ca.) zijde 1: 9000 mm  

· Hoogte (ca.) zijde 1: 1600 mm 

· Indeling 12-delig schuif-/draaisysteem 

· Gewicht De lijnbelasting van het systeem is ca. 40 kg per strekkende meter   

 
· N.B. Na opdracht wordt het systeem met waterpaslaser nauwkeurig ingemeten.  
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· Gehard, blank veiligheidsglas ESG 10 mm, geproduceerd onder CE-keur 

· Getest op zeer zware windbelasting (testrapport beschikbaar) 

· Beglazing voldoet aan nieuwe EURO-norm april 2012 (berekeningsrapport beschikbaar) 
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· A-kwaliteit lagerwerk voor soepel transport door de rails. 

· Aluminium profielen en rails worden voorzien van poedercoating 

· Het poedercoatingproces wordt uitgevoerd door Qualicoat gecertificeerde bedrijven 

· Gemonteerd met A-kwaliteit RVS bevestigingsmateriaal en/of chemische verankering 
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· Volglas, geen verticale stijlen, behoud van volledig zicht 

· Eenvoudig van binnenuit schoon te maken aan twee zijden  

· Onze systemen dragen bij aan een aangenaam buitenleven maar zijn niet waterdicht 

· Uitstekende garanties 

· Transparante glasstrips tussen de panelen 
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· Openingszijde van de systemen: zijde 1: L ↔ R 

· Panelen in parkeerstand: met stevige vastzetbeugel (zie foto) 

· Poedercoating in RAL-kleur: AE2010  
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· Een systeem wordt in ca. 1 dag gemonteerd 

· Metalura heeft eigen monteurs die veilig en zorgvuldig te werk gaan 



  

 

 

Kostenoverzicht 

 
Breedte Hoogte MM 

Glas  

Aantal  Staffel korting  Prijs per stuk, 

incl BTW  

            

9000 1600 10 1 tot 10 balkons  10,00% € 11.295,57 

      11 tot 15 balkons 13,00% € 10.919,05 

      16 tot 20 balkons 16,00% € 10.542,53 

      21 tot 25 balkons  19,00% € 10.166,01 

      26 tot 30 balkons  21,00% € 9.915,00 

 

Metalura heeft geen voorkeur voor het alleen verwijderen van beglazing. Echter wanneer we meerdere balkons 

kunnen voorzien van beglazing, kunnen we er ook van een aantal de oude beglazing verwijderen. Hiervoor 

rekenen we 500 euro per balkon. Dit doen we dan altijd in overleg met onze planning. Dit is exclusief het afvoeren 

van alle materialen.  

 
* Voor een volledig overzicht van alle opties en afspraken verwijzen we u naar bijlage 1: Calculatie offerte 

 

 

Na acceptatie van deze offerte zal er bij u worden ingemeten. Ons uitgangspunt is om met een aanneemsom te 

werken. Echter het kan sporadisch voorkomen dat bij het inmeten blijkt dat de constructie op een andere wijze tot 

stand moet komen of er aanvullende berekeningen nodig zijn dan initieel geoffreerd. Wij behouden ons het recht 

voor u een meerprijs voor te leggen. Uiteraard kunt u op dat moment een keuze maken: doorgaan inclusief de 

geoffreerde meerprijs of de order kosteloos annuleren.  

 

 

 

Antwoord op uw vragen 
 

Wanneer wordt de Balkonbeglazing geleverd?  

Wij leveren uw product in circa 6 werkweken. De levertijd gaat in na ontvangst van de getekende offerte, verlening 

van de eventuele vergunning en ontvangst van de startbetaling. Wij streven er altijd naar om uw product zo spoedig 

mogelijk te leveren. Er kunnen aan deze indicatie van de levertijd echter geen rechten ontleend worden, deze is 

onder meer afhankelijk van weersomstandigheden. 

 

Wanneer moet ik betalen? 

Wij baseren onze prijs op een gezamenlijke investering in het eindresultaat. Het bedrag in de offerte is gebaseerd 

op 50% bij opdracht en 50% na montage. Per deelbetaling ontvangt u een factuur.  

 

Voor de aanbetalingsfactuur hanteren we een betalingstermijn van 8 dagen, de slotfactuur dient op de dag van 

montage betaald te worden.  

 

Wanneer de order op uw initiatief wordt geannuleerd nadat wij op locatie zijn wezen inmeten, bent uw 10% van de 

aanneemsom verschuldigd. Hiervoor versturen wij dan een factuur met de annuleringskosten.  



  

 

Welke garanties geeft Metalura? 

Metalura richt zich op de particuliere markt en geeft daarom goede garanties af: 

· 1 jaar volledige garantie op alle bewegende delen inclusief hang- en sluitwerk 

· 5 jaar garantie op de poedercoating volgens de algemene VISEM garantievoorwaarden 

· 10 jaar garantie op de constructie en op spontane ruitbreuk van gehard glas 

Alle garanties zijn inclusief materialen, arbeidsloon en voorrijkosten.  

Een voorwaarde voor de geldigheid van de garantie is het volgen van de onderhouds- en gebruikersvoorschriften. 

Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage 2: onderhouds- en gebruikersvoorschriften. Ook dient voldaan te zijn 

aan de voorwaarden als genoemd onder artikel 14.3 Consumentenvoorwaarden Metaalunie. Na oplevering ontvangt 

u van ons een GARANTIECERTIFICAAT op naam, waarin alle garanties zijn vastgelegd. Mocht het voorkomen dat er 

buiten de garantieperiode iets met uw systeem aan de hand is, staan we uiteraard voor u klaar. We maken hierbij 

gebruik van een tarievenkaart. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld, ter illustratie is de kaart van dit lopende 

jaar als bijlage gevoegd, zie hiervoor bijlage 3. Metalura is niet aansprakelijk voor de (gevolg) schade aan het systeem 

ontstaan door een ondeugdelijke of werkende onder- en/of bovengrond waaraan het systeem is bevestigd.  

 

Welke algemene voorwaarden zijn er van toepassing? 

Metalura is lid van de Metaalunie. Op al onze offertes inclusief bijlagen, overige overeenkomsten en alle door 

Metalura uitgevoerde werkzaamheden zijn de Consumentenvoorwaarden van Metaalunie van toepassing. Met het 

ondertekenen van deze offerte verklaart opdrachtgever een exemplaar van consumentenvoorwaarden Metaalunie 

te hebben ontvangen dan wel voldoende in de gelegenheid te zijn gesteld om ervan kennis te nemen. De 

Consumentenvoorwaarden Metaalunie zijn als Bijlage 5 aan deze offerte gehecht. Tevens kunt u de tekst vinden op 

onze website onder http://www.metalura.nl/algemene-voorwaarden  

Indien en voor zover een bepaling uit de Consumentenvoorwaarden Metaalunie afwijkt van dan wel tegenstrijdig is 

ten opzichte van een bepaling uit deze offerte, heeft de bepaling uit de offerte voorrang. 

 

Wat kan ik doen als deze offerte mij aanspreekt? 

Een ondertekende offerte is onze wederzijdse overeenkomst. Als deze offerte u aanspreekt, kunt u deze 

ondertekenen en naar Metalura retourneren. U stemt dan in met de overeengekomen prijs en verklaart dat u de 

offerte met alle bijlagen hebt ontvangen en gelezen. U ontvangt van ons dan een opdrachtbevestiging in de vorm 

van de eerste factuur. Metalura zal vervolgens contact opnemen teneinde de werkzaamheden te plannen.  

 

Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. Als u geen gebruik wilt maken van deze offerte waarderen we 

het als u dat even laat weten. 

 

Mocht u nog vragen hebben kunt u per telefoon of e-mail contact met ons opnemen. Een eventuele vervolgafspraak 

behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. U kunt rekenen op onze inzet om deze 

opdracht tot een succes te maken. 

 

Met vriendelijke groeten,    Handtekening voor akkoord opdrachtgever 

(o.v.v. akkoord externe partijen) 

 

      Datum: ___ / ___ / ________ 

Linda Fortuin      Plaats: 

      BSN (indien vergunningstraject van toepassing): ___________ 

Bijlagen: 

- Bijlage 1:  Calculatie Offerte 

- Bijlage 2:  Onderhouds- en gebruikersvoorschriften 

- Bijlage 3:  Servicetarieven lopend jaar 

- Bijlage 4:  Consumentenvoorwaarden Metaalunie  



  

 

Afbeeldingen balkon- en terrasbeglazing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

Bijlage 2:  Onderhouds- en gebruikersvoorschriften 

 

Onderhouds- en gebruiksvoorschriften 

ONDERHOUDS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN 

Terrasoverkapping 

- Het oppervlak van aluminium onderdelen dient minimaal 1x per maand gereinigd te worden met een normaal 

sopje, zonder schurende of bijtende middelen. 

- De open goot 1x per kwartaal vrijmaken van vuil. In de herfst en winter kan er sprake zijn van meer vuilophoping 

(bijvoorbeeld bladeren), pas de frequentie van het schoonmaken hierop aan. 

 

ONDERHOUDS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN 

Balkon- en verandabeglazing 

- De basisstand van alle Metalura schuif/draaisystemen is gesloten. Bij harde wind dienen deze systemen dus niet 

opgevouwen te zijn, maar dienen de glaspanelen naast elkaar in de rail te staan.  

- Het oppervlak van aluminium onderdelen dient minimaal 1x per maand gereinigd te worden met een normaal 

sopje, zonder schurende of bijtende middelen.  

- Indien een storing optreedt bij de functionering van het mechanisch systeem mag het systeem niet geforceerd 

worden, maar dient contact te worden opgenomen met de leverancier. 

 

ONDERHOUDS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN 

Windscherm 

- Het oppervlak van aluminium onderdelen dient minimaal 1x per maand gereinigd te worden met een normaal 

sopje, zonder schurende of bijtende middelen.  

 

 

 

  



  

 

 

Bijlage 3: Servicetarieven lopend jaar 

 
 



Klantnummer Status concept

Naam Type onderrail standaard #

Plaats RAL-kleur A | structuur AE2010 #

Verdieping RAL-kleur B | structuur

Projectadviseur Systeemlengte 9000

Product Aantal panelen 12

Zijde 1 Zijde 2 Zijde 3 Zijde 4 Zijde 5

Z1

lengte zijde 9000 mm

hoogte 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm

Glasdikte 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

schuifrichting L ↔ R

inside / outside inside

Vaste onderbeglazing Geen

Hoogte onderbeglazing

aantal panelen 6

vast deel

opening standaard

1ᵉ paneelbreedte 750 mm  mm  mm  mm  mm

invoer 1ᵉ paneelbreedte

paneelbreedte 750 mm #N/B #N/B #N/B #N/B

eindaansluiting WC 60

aantal panelen 6

vast deel

opening standaard

1ᵉ paneelbreedte 750 mm  mm  mm  mm  mm

invoer 1ᵉ paneelbreedte

paneelbreedte 750 mm #N/B #N/B #N/B #N/B

eindaansluiting WC 60

Afwerking plint

Boven en 

onder: 

binnen/buiten

Boven en 

onder: 

binnen/buiten

Boven en 

onder: 

binnen/buiten

Boven en 

onder: 

binnen/buiten

Boven en 

onder: 

binnen/buiten

Afdichten bestaand hekwerk Nee Nee Nee Nee Nee

Verlaagd plafond Nee Nee Nee Nee Nee

Ondergrond 
hekwerk/borst

wering

hekwerk/borst

wering

hekwerk/borst

wering

hekwerk/borst

wering

hekwerk/borst

wering

Bovengrond beton beton beton beton beton

Schematisch overzicht systeem (invullen door inmeter)

Overige afspraken (invullen door inmeter) 

122339

Vlaar

Pieter Doornekamp

Hoofddorp

Balkonbeglazing

BG
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s

Akkoord klant (na inmeten)



Klantnummer Status concept

Naam Type onderrail standaard #

Plaats RAL-kleur A | structuur AE2010 #

Verdieping RAL-kleur B | structuur

Projectadviseur Systeemlengte 9000

Product Aantal panelen 12

122339

Vlaar

Pieter Doornekamp

Hoofddorp

Balkonbeglazing

BG



Klantnummer Status concept

Naam Type onderrail standaard #

Plaats RAL-kleur A | structuur AE2010 #

Verdieping RAL-kleur B | structuur

Projectadviseur Systeemlengte 9000

Product Aantal panelen 12

122339

Vlaar

Pieter Doornekamp

Hoofddorp

Balkonbeglazing

BG

Maatwerk   Prijs Keuze Aantal Totaal Kleur

Glasstrip 15,00€          11,00             165€         WAAR

Glasbewerking 150,00€          -€         ONWAAR

Deurstop (zwart) 30,00€            -€         ONWAAR

Vastzetbeugel 50,00€            2,00               100€         WAAR

Fundatiekoker 75,00€            -€         ONWAAR

Krinner palen 150,00€          -€         ONWAAR

Zetwerk 250,00€          1,00               250€         WAAR

Bouwvergunning Gratis -€         ONWAAR

Seaside coating 175,00€          -€         ONWAAR

Gesegmenteerd 100,00€          11,00             1.100€      WAAR

Verlaagd plafond 90,00€            -           -€         

Verticaal transport 500,00€          -€         ONWAAR

Boven- en onderrails 375,00€          -€         ONWAAR

Oude systeem verwijderen Maatwerk 500,00           500€         WAAR

Opties - Vloeren   Prijs Aantal Totaal Kleur
Ribtrax 69,00€            -€         WAAR

EnviroDeck houtcomposiet 168,00€          -€         WAAR

Govadeck kunststof € 204 -  € 219 -€         ONWAAR

Opties - overig   Prijs Aantal Totaal Kleur

Onderrail infrezen
 € 400 voor 

6m, € 50 p.m. 
-€             

Aanpassen straatwerk
 € 210 voor 

6m, € 35 p.m. 
-€             

Afdichten bestaand hekwerk 69,00€            -                 -€         

Terrasverwarmer (standaard) 350,00€          -€             

Terrasverwarmer (low glare) 450,00€          -€             

300,00€          -€             

Stopcontact/aansluiting
 Basis € 160, € 

80 per stuk 
-€             

Overige opties -€             

Afspraken

Systeemonderdeel Kleur

Bovenrail/stelprofiel

Glaskliklijst boven

Glaskliklijst onder

Onderrail

WC60

Ja/Nee

Stuk

Meter

Per

Meter

Per

m
2

€

Meter

Stuk

Stuk

Stuk

m
2

Meter

Stuk

Stuk

Meter

Ja/Nee

Ja/Nee

Per hoek

Meter

€

Afstandsbediening + dimmodule 

TVW

Stuk

Stuk

Oppervlak

m
2

Oppervlak

Stuk

Per

Stuk



Klantnummer Status concept

Naam Type onderrail standaard #

Plaats RAL-kleur A | structuur AE2010 #

Verdieping RAL-kleur B | structuur

Projectadviseur Systeemlengte 9000

Product Aantal panelen 12

122339

Vlaar

Pieter Doornekamp

Hoofddorp

Balkonbeglazing

BG

Prijs systeem 8.257,43      

Maatwerk

Deurbeslag -              

Glasstrips 165,00         

Glasbewerking -              

Deurstop -              Betalingsafspraken

Vastzetbeugels 100,00         Optie 1: 10% vooraf en 90% na montage (2% factuurtoeslag)

Fundatiekoker -              Optie 2: 50% vooraf en 50% na montage

Krinner palen -              Optie 3: 90% vooraf en 10% na montage (2% factuurkorting)

Zetwerk 250,00         

Bouwvergunning -              U kiest voor: Optie 2

Seaside coating -              

Gesegmenteerd 1.100,00      

Verlaagd plafond -              Levertijd

Verticaal transport -              6 werkweken

Boven- en onderrails -              

Overige werkzaamheden 500,00         ONWAAR

Totaal maatwerk 2.115,00      

Korting/ toeslag (1.037,24)    

Prijs excl. BTW 9.335,18      

BTW 21% 1.960,39      

Prijs systeem + maatwerk 11.295,57    

Opties

Vloer Ribtrax -              

Vloer EnviroDeck houtcomposiet -              

Vloer Govadeck kunststof -              

Onderrail infrezen -              

Aanpassen straatwerk -              

Afdichten bestaand hekwerk -              

Terrasverwarmer (standaard) -              

Terrasverwarmer (low glare) -              

Afstandsbediening + dimmodule TVW -              

Stopcontact/aansluiting -              

Overige opties -              

Prijs excl. BTW -              

BTW 21% -              

Prijs opties -              

Totaalprijs excl. BTW 9.335,18      

BTW 21% 1.960,39      

Totaalprijs systeem + maatwerk + opties 11.295,57    



CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE 
Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)  

aangeduid als CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op 1 januari 2009.  
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.  

©Koninklijke Metaalunie 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a.  De ondernemer: alle leden van de Koninklijke Me-
taalunie; 

b.  De consument: iedere natuurlijke persoon die - 
niet handelend in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf - een overeenkomst aangaat met de onder-
nemer, als onder a omschreven;  

c. Het werk: het totaal van de tussen de consument 
en de ondernemer overeengekomen werkzaam-
heden en de daarbij door de ondernemer gelever-
de materialen;

d.  Meer- en minderwerk: door de consument gewens-
te toevoegingen aan respectievelijk verminderin-
gen van het overeengekomen werk die leiden tot 
bijbetaling boven of inhouding op de overeenge-
komen aanneemsom;  

e. De Koninklijke Metaalunie: Nederlandse organisatie 
van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in 
de metaal; 

Artikel 2 : Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan-
biedingen, die leden van de Koninklijke Metaalunie 
doen, op alle overeenkomsten van koop en tot uit-
voering van werk die zij sluiten met de consument.  

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

2.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de on-
dernemer en de consument gesloten overeen-
komst en deze algemene voorwaarden, gelden de 
bepalingen uit de overeenkomst. 

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden ge-
bruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie. 

Artikel 3: Het aanbod 

3.1 De ondernemer brengt een aanbod, dat naar ver-
wachting een bedrag van € 500,00 te boven zal 
gaan, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedei-
sende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leve-
ren materialen en te verrichten werkzaamheden, 
die voldoende gedetailleerd is om een goede be-
oordeling van het aanbod door de consument mo-
gelijk te maken.  

3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode 
waarin met het werk kan worden begonnen, bevat 
een aanduiding van de duur van het werk en een 
vaste dan wel vermoedelijke datum van de op- of 
aflevering. 

3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de mate-
rialen en in de prijsvormingmethode die voor het 
uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aan-
neemsom’ of ‘regie’: 
a)  Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ ko-

men partijen een vast bedrag overeen waar-
voor het werk zal worden verricht; 

b)  Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de on-
dernemer een nauwkeurige opgave van de 
prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen 
van de benodigde materialen). De ondernemer 
kan op verzoek van de consument een indicatie 
geven van de te verwachten uitvoeringskosten 
door het noemen van een richtprijs, tenzij dat 
in de gegeven omstandigheden naar het oor-
deel van de ondernemer in redelijkheid niet 
mogelijk is.  

3.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, 
technische omschrijvingen, ontwerpen en bereke-
ningen, die door de ondernemer zelf en/of in zijn 
opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de 
ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestem-
ming aan derden ter hand worden gesteld of ge-
toond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestem-
ming worden gekopieerd of anderszins vermenig-
vuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, die-
nen deze bescheiden binnen 14 dagen na een 
daartoe door de ondernemer gedaan verzoek voor 
rekening en risico van de consument aan de on-
dernemer te worden geretourneerd.  

3.6 Als de consument het aanbod niet accepteert, is de 
ondernemer gerechtigd de kosten, die gemoeid 
zijn met het tot stand brengen van het aanbod, in 
rekening te brengen, mits hij de consument direct 
bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk 
heeft gewezen op het bestaan van deze verplich-
ting en op de hoogte van deze kosten. Wanneer de 
ondernemer van deze mogelijkheid gebruik maakt 
en de consument de desbetreffende kosten heeft 
voldaan, gaan de bij de offerte behorende teke-
ningen over in eigendom op de consument, on-
verminderd het intellectuele eigendomsrecht van 
de ondernemer.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding 
van het aanbod van de ondernemer door de con-
sument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en 
waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische 
weg.  

4.2 In geval van elektronische aanvaarding door de 
consument bevestigt de ondernemer langs elek-
tronische weg de ontvangst van de opdracht aan 
de consument. Als de consument het aanbod 
mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de 
opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektro-
nisch.

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer 

5.1  De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en 
naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoe-
ren. Het werk wordt verricht binnen de normale 
werktijden, tenzij anders overeengekomen. 

5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het 
werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke 
voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of 
zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het 
werk. 

5.3 De ondernemer zal de consument wijzen op de 
hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk rele-
vante: 
a)  onjuistheden in de opgedragen werkzaam-

heden; 
b)  onjuistheden in de door de consument verlang-

de werkwijzen en constructies; 
c)  gebreken van de (on)roerende zaak waaraan 

het werk wordt verricht; 
d)  gebreken in of ongeschiktheid van materialen 

of hulpmiddelen die door de consument ter be-
schikking zijn gesteld; 

e)  onjuistheden in de door of namens de consu-
ment verstrekte gegevens;  

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tij-
dens de uitvoering van het werk aan de onder-
nemer openbaren en de ondernemer ter zake 
deskundig moet worden geacht.  

Artikel 6: Verplichtingen van de consument 

6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegen-
heid het werk te verrichten. 

6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer 
tijdig kan beschikken over de voor het werk beno-
digde goedkeuringen (zoals vergunningen en ont-
heffingen) en gegevens. 

6.3  De consument verschaft de hem ter beschikking 
staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve 
van de voor het werk benodigde energie en water. 
De kosten van elektriciteit, gas en water komen 
voor rekening van de consument.  

6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door 
derden uit te voeren werkzaamheden en/of leve-
ringen, die niet tot het werk van de ondernemer 
behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat 
de uitvoering van het werk daarvan geen vertra-
ging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, 
dan dient de consument de ondernemer daarvan 
tijdig in kennis te stellen. 

6.5  Indien de aanvang of de voortgang van het werk 
wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld 
in het voorgaande lid, dient de consument de 
daarmee verband houdende schade en kosten aan 
de ondernemer te vergoeden, indien deze omstan-
digheden hem kunnen worden toegerekend.  

6.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen 
bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of rede-
lijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur 
schriftelijk of elektronisch  aan de ondernemer te 
melden.  

6.7 De consument draagt het risico voor schade ver-
oorzaakt door: 
-  onjuistheden in de opgedragen werkzaam-

heden; 
-  onjuistheden in de door de consument verlang-

de constructies en werkwijzen; 
-  gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan 

het werk wordt verricht; 
-  gebreken in materialen of hulpmiddelen die 

door de consument ter beschikking zijn gesteld; 
-  onjuistheden in de door of namens de consu-

ment verstrekte gegevens;  

Artikel 7:  Meer - en minderwerk 

7.1  Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de 
zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de 
overeenkomst tot stand is gekomen meer- en min-
derwerk opdragen. Als de ondernemer het meer- 
of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelij-
ke datum van op- of aflevering als bedoeld in arti-
kel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de 
materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leve-
ren en om het werk te verrichten. 

7.2  In geval van door de consument opgedragen 
meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak 
maken op een verhoging van de prijs, indien hij de 
consument tijdig heeft gewezen op de daaruit 
voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument 
dit zelf reeds had moeten begrijpen.  

7.3 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger 
dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf 
schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoed-
eisende omstandigheden.  

7.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat 
de aanspraken van de ondernemer respectievelijk 
consument op verrekening van meerwerk respec-
tievelijk minderwerk onverlet. Het bewijs van de 
opdracht rust in dat geval op degene die de aan-
spraak maakt.

Artikel 8: Op - of aflevering van het werk 

8.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer 
aan de consument heeft meegedeeld dat het werk 
is voltooid en deze het werk heeft aanvaard;

8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wan-
neer: 
-  uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de on-

dernemer schriftelijk of elektronisch aan de 
consument heeft meegedeeld dat het werk is 
voltooid is en deze heeft nagelaten het werk 
binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de 
consument binnen die periode het werk schrif-
telijk gemotiveerd afkeurt; 

-  de consument het werk (opnieuw) in gebruik 
neemt, met dien verstande dat door ingebruik-
neming van een gedeelte van het werk dat ge-
deelte als opgeleverd wordt beschouwd.  

-  de consument het werk niet goedkeurt op 
grond van kleine gebreken en/of ontbrekende 
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen wor-
den hersteld of nageleverd en die de inge-
bruikname van het werk niet in de weg staan. 
De ondernemer is gehouden de gebreken zo 
spoedig mogelijk te herstellen dan wel de on-
derdelen na te leveren.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 

9.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de 
partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die 
hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze 
partij het recht voor die periode de nakoming van 
zijn verplichtingen op te schorten. 

9.2 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de 
partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die 
hem niet kan worden toegerekend, dan is deze ge-
rechtigd de uitvoering van het werk te (doen) be-
eindigen tegen vergoeding aan de andere partij 
van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 10: Betaling 

10.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging 
van ondernemer of op een door ondernemer aan-
gewezen rekening. 

10.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in 
termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is 
overeengekomen en de ondernemer zijn verplich-
ting ter zake van de voortzetting van de leve-
ring/het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de 
consument de bevoegdheid de termijnbetaling op 
te schorten. 

10.3 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consu-
ment tot vooruitbetaling te verplichten van ten 
hoogste 50% van de prijs.   

Artikel 11:  De eindafrekening 

11.1 Binnen een redelijke termijn na de op- of afleve-
ring dient de ondernemer bij de consument de 
eindafrekening in.

11.2  Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aan-
neemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke 
omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en 
het eventueel opgedragen meer- en/of minder-
werk. 

11.3 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ 
bevat de eindafrekening een specificatie van de 
gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de 
gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overi-
ge kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs ge-
noemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 
10% worden overschreden, behoudens meerwerk, 
tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft 
gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van 
de richtprijs. 

11.4  Tenzij sprake is van contante betaling vindt beta-
ling van de eindafrekening plaats binnen veertien 
dagen na factuurdatum. 

Artikel 12: Niet - tijdige betaling 

12.1 Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij ge-
acht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te 
zijn.  

12.2  Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de 
ondernemer rente in rekening brengen vanaf het 
verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van 
ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze ren-
te is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in arti-
kel 6: 119 BW. 

12.3 Als de consument met de betaling van een termijn 
als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de on-
dernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits 
hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft 
gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de 
vorige zin bepaalde laat het recht van de onder-
nemer op vergoeding van kosten, schade en rente 
onverlet.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud 

Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde 
zaken zolang de consument: 

- tekortschiet of tekort zal schieten in de nako-
ming van zijn verplichtingen uit deze overeen-
komst of andere gelijksoortige overeenkom-
sten;

- voor verrichte of nog te verrichten werkzaam-
heden uit zodanige overeenkomsten niet be-
taalt of zal betalen; 

- vorderingen die voortvloeien uit het niet nako-
men van bovengenoemde overeenkomsten, zo-
als schade, boete, rente en kosten, niet heeft 
voldaan. 

Artikel 14: Beantwoording werk aan overeen-
komst en garanties 

14.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgelever-
de werk beantwoordt aan de overeenkomst. De 
ondernemer staat er bovendien voor in dat het 
werk die eigenschappen bezit die, alle omstandig-
heden in aanmerking genomen, voor een normaal 
gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder ge-
bruik voor zover dat is overeengekomen. 

14.2 Openbaart zich binnen zes maanden na 
(op)levering een afwijking van hetgeen is over-
eengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij 
(op)levering niet aan de overeenkomst heeft be-
antwoord. In dat geval zal de ondernemer het ge-
brek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen 
dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel 
aan de overeenkomst beantwoordde. Het voor-
gaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de 
genoemde perioden voor eventuele gebreken in 
het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de 
wet.  

14.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien: 
-  gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk 

nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ont-
dekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de 
ondernemer zijn gemeld; 

-  gebreken het gevolg zijn van normale slijtage; 
-  gebreken zijn veroorzaakt door een fout, on-

oordeelkundig gebruik of verzuim van de con-
sument of zijn rechtsopvolger, dan wel door 
van buiten komende oorzaken; 

-  gebreken geen gevolg zijn van het werk; 
-  gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uit-

gevoerd onderhoud; 
-  gebreken het gevolg zijn van installatie, monta-

ge, wijziging of reparatie door de consument of 
door derden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de ondernemer; 

-  de consument niet aan zijn betalings-
verplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 

15.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd 
is in de woonplaats van consument neemt kennis van 
geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend 
recht.  

15.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillen-
beslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation 
overeenkomen. 


