Algemene voorwaarden
voor het OnderhoudNL Garantie bedrijf met VvE Label en Verenigingen van Eigenaren, aangesloten bij VvE Belang
Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden per 1 november 2019
Artikel 1 - Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of een
rechtspersoon,
aangesloten
bij
OnderhoudNL Garantie, die op basis van met
Opdrachtgever
gesloten
Overeenkomst
werkzaamheden verricht en/of materialen levert en
schilder- en aanverwante werkzaamheden verricht aan
en ten behoeve van Opdrachtgever;
b. Opdrachtgever: de vereniging van eigenaren,
aangesloten bij VvE Belang, niet handelend in de
uitoefening van beroep of bedrijf, die met de
Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten
betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of
het leveren van materialen, het verrichten van schilderen aanverwante werkzaamheden ten behoeve van
Opdrachtgever;
c. Overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte
afspraken met betrekking tot uitvoering van
werkzaamheden en/of het leveren van materialen.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en daaruit voortvloeiende Overeenkomsten
tussen partijen en maken deel uit van de Overeenkomsten
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen
rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
Artikel 3 – Aanbieding en totstandkoming van de
Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat de
Opdrachtnemer schriftelijk de aanvaarding door de
Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer uitgebrachte
offerte heeft bevestigd.
2. Iedere offerte is vrijblijvend en kan door de Opdrachtnemer
worden herroepen binnen de daarop vermelde termijn. Is
op de offerte geen termijn vermeld dan kan de
Opdrachtnemer de offerte binnen acht werkdagen
herroepen.
3. Indien geen van partijen de Overeenkomst schriftelijk
bevestigt en de Opdrachtnemer met instemming van de
Opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de
werkzaamheden heeft gemaakt, geldt dat tussen partijen
vermoed wordt een Overeenkomst tot stand te zijn
gekomen
overeenkomstig
de
laatstelijk
door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte offerte.
4. De bij de offerte vervaardigde tekening en andere
gegevens omtrent de werkzaamheden blijven eigendom
van Opdrachtnemer en mogen zonder voorafgaande
toestemming van de Opdrachtnemer niet worden
gekopieerd en aan derden worden versterkt. Zij zullen
onverwijld aan Opdrachtnemer worden geretourneerd op
diens eerste verzoek.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig kan
beschikken over het volledige bestek – voor zover deze niet
wordt opgesteld door de Opdrachtnemer –, over de voor het
werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en
ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde
gegevens.
2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat eventuele
door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het
werk van Opdrachtnemer behoren, tijdig en zodanig te
worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden
van Opdrachtnemer daarvan geen hinder of vertraging
ondervindt. Ontstaat desondanks toch vertraging dan dient
Opdrachtgever Opdrachtnemer daarover per ommegaande
te informeren.
3. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten
behoeve van de voor het werk benodigde gas, water,
elektriciteit, perslucht, stoom en dergelijke. De kosten
hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening
van Opdrachtgever.
4. In geval Opdrachtgever met het in de voorgaande leden
van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging
voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te
brengen.
5. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
Artikel 5 - Prijzen en prijswijzigingen
1. De door de Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn
exclusief -indien overeengekomen- reis- en parkeerkosten
alsmede de kosten voor eventuele vergunningaanvragen.
Opdrachtnemer is gerechtigd om deze separaat in rekening
te brengen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om indien de Overeenkomst
drie maanden of langer heeft geduurd en deze een looptijd
heeft van meer dan zes maanden, tussentijdse
prijswijzigingen door te berekenen tot maximaal 10% van
de netto aanneemsom. Deze prijswijzigingen zijn ook
mogelijk waar het prijsbepalende, voorzienbare factoren
betreft.
3. De geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW. De
doorberekende BTW betreft het fiscaal toepasselijke BTW
tarief
Artikel 6 - Aansprakelijkheid en verzekering
1. Opdrachtnemer dient ingeval van gebreken waarvoor hij
aansprakelijk is door Opdrachtgever in de gelegenheid te
worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die
gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te
heffen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade
van Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade
en/of vertragingsschade.
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Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade als gevolg van
overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn,
behoudens overmacht.
4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schriftelijk of
digitaal te wijzen op mogelijk gevaarlijke situaties en/of
stoffen in, aan en rondom het gebouw. Opdrachtnemer is
niet aansprakelijk voor vertraging, schade, onkosten en
boetes ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van
door Opdrachtgever niet tijdig, onjuiste en/of onvolledige
verstrekte gegevens. Dit betreft in het bijzonder, maar niet
uitsluitend de aanwezigheid en aard van gezondheids- en
milieugevaarlijke stoffen.
5. Indien de Opdrachtnemer voor de betreffende schade is
verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt
uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico.
6. Iedere aansprakelijkheid vervalt, onverminderd de
klachtplicht van artikel 6:89 BW, in ieder geval één jaar na
het ontstaan van de schade danwel één jaar te rekenen
vanaf het moment waarop Opdrachtgever de schade
redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen.
7. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt
door gebreken in materialen die door hem ter beschikking
zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij
Opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin van
artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.
8. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle
materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het
werk bevinden, indien en voorzover de schade
toerekenbaar is aan Opdrachtgever.
9. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien schade
ontstaat als gevolg van opzet, schuld of verwijtbaar
handelen van Opdrachtgever of indien de schade binnen
de risicosfeer van Opdrachtgever valt.
10. In geval Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig ter zake
schirftelijk en/of digitiaal heeft gewaarschuwd en
Opdrachtgever
desalniettemin
uitvoering
van
werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond heeft
verlangd, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de
gevolgen hiervan.
11. Indien de aanvang van de werkzaamheden wordt vertraagd
door omstandigheden als bedoeld in art. 4 lid 2 moeten de
voor de Opdrachtnemer hiermee verband houdende
schade en kosten door Opdrachtgever worden vergoed.
Artikel 7 Keuring
1. Na afronding van het werk kan een opleveringskeuring
plaatsvinden:
a) Om aanspraak te kunnen maken op de
nakomingsgarantie zoals genoemd in artikel 16 of
opleveringkeuring zoals in dit artikel bedoelt door een
onafhankelijk adviesbureau moet het werk, voor de
start van de werkzaamheden, door Opdrachtnemer of
door Opdrachtgever worden aangemeld bij
OnderhoudNL Garantie.
b) De opleveringskeuring door een onafhankelijk
adviesbureau kan worden aangevraagd na afronding
van het werk door Opdrachtgever of Opdrachtnemer.
c) De kosten van deze opleveringskeuring komen voor
rekening van Opdrachtnemer.
d) Indien Opdrachtnemer de opleveringskeuring
aanvraagt en Opdrachtgever de keuring schriftelijk of
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digitaal afwijst, bestaat geen recht op
nakomingsgarantie zoals genoemd in artikel 16.
e) Opdrachtgever heeft het recht het werk tussentijds te
laten keuren. De aanvraag en kosten van deze keuring
komen voor rekening van Opdrachtgever.
De keuring dient plaats te vinden binnen veertien dagen na
oplevering van het werk. Mocht de keuring niet kunnen
plaatsvinden binnen veertien dagen, dan kan de periode
eenmalig verlengd worden met nogmaals veertien dagen.
Indien de keuring na de verlening niet plaats heeft
gevonden, dient Opdrachtgever 90% van de netto
aanneemsom te voldoen.

Artikel 8: Oplevering en herstel van gebreken
1. Indien Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het
werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever
het werk niet binnen veertien dagen keurt of daartoe aan
een onafhankelijk adviesbureau zoals bedoelt in artikel 7
opdracht heeft gegeven en al dan niet onder voorbehoud
aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken
weigert, wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend
te hebben aanvaard.
2. De kennisgeving dat het werk klaar is als bedoeld in artikel
7 lid 1 en artikel 8 lid 1 kan bestaan uit een schriftelijk of
digitaal bericht.
3. Opdrachtgever wordt tevens geacht het werk stilzwijgend te
hebben aanvaard indien de Opdrachtnemer het object
waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, met dien
verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van
het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
4. Indien Opdrachtgever het werk (gedeeltelijk) afkeurt, dient
hij Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk
in kennis te stellen
5. Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever.
Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan
of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan
Opdrachtnemer kan worden toegerekend.
6. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor
gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering
redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft
gemeld.
7. Indien het werk na afronding gebreken vertoont waarvoor
Opdrachtnemer aansprakelijk is, moet Opdrachtgever,
tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van
hem kan worden gevergd, aan Opdrachtnemer de
gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke
termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de
gebrekkige oplevering.
8. Eventuele kleine gebreken zullen geen reden zijn om het
werk niet te aanvaarden in het kader van de oplevering.
9. Opdrachtgever kan vorderen dat Opdrachtnemer de
gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de
kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het
belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van
schadevergoeding. Gebreken uit het keuringsrapport
moeten binnen drie maanden worden hersteld.

Artikel 9 - Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die
nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer
zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, terreur, zwaar
noodweer of andere hevige weersomstandigheden, brand
en andere storingen, stakingen in andere bedrijven, wilde
of georganiseerde stakingen in het bedrijf van
Opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan benodigde
grondstoffen,
niet
voorzienbare
stagnatie
bij
toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en
overheidsmaatregelen.
2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen, indien de omstandigheid die overmacht
veroorzaakt intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis
had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht om
zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van
nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand
voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is
Opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel van de
vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte
arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van
de Overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 10 – Factuur, betaling en rente
1. Bij uitreiking van de factuur wordt de netto aanneemsom
verhoogd met het alsdan geldende BTW tarief.
2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen nadat
de factuur door de Opdrachtgever is ontvangen. Na het
verstrijken van deze veertien dagen is Opdrachtgever in
verzuim en worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden,
zoals bedoeld in lid 2, de wettelijke rente vermeerderd met
twee procentpunten over het opeisbare bedrag
verschuldigd.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd om werkzaamheden en/of
leveringen in delen te factureren in redelijkheid naar de
stand van het werk, mits overeengekomen
5. Wanneer Opdrachtgever met de betaling van een termijn in
gebreke is, is Opdrachtnemer, onverminderd zijn overige
rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat
Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft
voldaan.
6. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede
plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht
of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze
betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 11 - Opzegging van de Overeenkomst
1. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
2. Bij opzegging door de Opdrachtgever zal hij de voor het
gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd
met de besparingen die voor de Opdrachtnemer uit de
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opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de
Opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de
prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de
Opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de
Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag
van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst
die de Opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben
gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 8%
Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een
oorzaak die de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever niet
kan worden toegerekend en evenmin in een van beider
risicosfeer ligt, dan zijn zowel Opdrachtgever als
Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen
en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de
wederpartij.

Artikel 12 - Eigendoms- en auteursrechten
1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken,
begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden
die Opdrachtnemer bij de vervulling van de Overeenkomst
heeft vervaardigd, blijven, tot het moment van voltooiing
van de opdracht, zijn eigendom, ongeacht of deze aan
Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het
recht van verwezenlijking, openbaarmaking en
verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto's en
alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden
bedoeld in de Auteurswet of in de Beneluxwet, inzake
tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan
Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een
ontwerp, of een deel hiervan, van Opdrachtnemer te
herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Opdrachtnemer.
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit
de Overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en
kosten, blijven door Opdrachtnemer geleverde goederen de
uitsluitende eigendom van Opdrachtnemer.
2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is
Opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te
verpanden of te vervreemden. Dit verbod tot verpanding
c.q. vervreemding heeft goederenrechtelijke werking.
Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen
vestigen, is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer zo
snel als mogelijk op de hoogte te stellen.
Artikel 14 – Garantie
1. De Opdrachtnemer garandeert dat eventuele gebreken in
het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen
perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij
aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk.
Het voorgaande laat onverlet dat de Opdrachtnemer ook na
de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het
werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
2. Garantie buitenschilderen
De Opdrachtnemer garandeert dat het uitgevoerde
buitenschilderwerk:
a. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting
door weersinvloeden;
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b. voldoende bescherming zal bieden doordat het
toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht
zal blijven en niet op een voor de ondergrond
schadelijke wijze zal verweren;
c. wordt aangebracht met behulp van het correcte
applicatiesysteem en/of materialen volgens de
voorschriften van de fabrikant.
De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde
buitenschilderwerk bij:
d. transparante beitsen en transparante vernissen voor
een periode van twee jaar; Daarbij geldt in het eerste
jaar een garantie van 100% en in het tweede jaar een
garantie van 50%.
e. dekkende
watergedragen
verf,
dekkende
vochtregulerende verf,
dekkende
beits,
dekkende high solid verf, dekkende traditionele verf
voor een periode van drie jaar. Daarbij geldt in het
eerste jaar een garantie van 100%, in het tweede jaar
een garantie geldt van 75 % en na het derde jaar een
garantie van 50%.
f. dekkende gesiliconiseerde verf voor een periode van
vier jaar. Daarbij geldt in het eerste jaar een garantie
van 100%, in het tweede jaar een garantie geldt van 75
%, in het derde jaar een garantie van 50% en in het
vierde jaar een garantie van 25%,
Garantie binnenschilderen
a. De Opdrachtnemer garandeert dat het uitgevoerde
binnenschilderwerk
b. voldoende bescherming zal bieden doordat het
toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht
zal blijven en niet op een voor de ondergrond
schadelijke wijze zal verweren;
c. wordt aangebracht met behulp van het correcte
applicatiesysteem
en/of
materialen
volgens
voorschriften van de fabrikant.
De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.
Garantie glaszetten
a. De Opdrachtnemer garandeert dat het isolerende
dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing
zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Onverminderd de
door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende
dubbelglas, garandeert de Opdrachtnemer dat
gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van
het glas geen vermindering van doorzicht door
stofaanslag of condensatie tussen de bladen van
geplaatst isolerend dubbelglas zal ontstaan. De
Opdrachtgever kan deze periode verlengen met vijf
jaar door het geplaatste isolerend dubbelglas in het
vijfde jaar na de plaatsing te laten inspecteren door de
Opdrachtnemer, waarna het eventueel aanbevolen
onderhoud door de Opdrachtnemer moet worden
uitgevoerd. Buiten de garantie vallen:
- mechanische breuk;
- thermische breuk;
- condensvorming aan de kamer- of buitenzijde
van de ruit;
- interferentie (verkleuring).
Garantie behangen
a. De Opdrachtnemer garandeert dat het behang/de
wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt
aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende
fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

Artikel 15 - Geschillenregeling
1. Geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer
over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten
met betrekking tot door deze Opdrachtnemer te leveren of
geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de
Opdrachtgever als door de Opdrachtnemer aanhangig
worden gemaakt bij de Geschillencommissie Schilders-,
Behangers- en Glaszetbedrijf, Bordewijklaan 46, Postbus
90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien de Opdrachtgever zijn klacht
eerst bij de Opdrachtnemer heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij de Opdrachtnemer is ingediend, moet
het geschil uiterlijk twaalf (12) maanden na het ontstaan
daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden
gemaakt.
4. Wanneer de Opdrachtgever een geschil aanhangig maakt
bij de Geschillencommissie, is de Opdrachtnemer aan deze
keuze gebonden. Indien de Opdrachtnemer dit wil doen,
moet hij de Opdrachtgever vragen zich binnen vijf weken uit
te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Opdrachtnemer
dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken
van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de
rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming
van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.
Het reglement van de geschillencommissie wordt
desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de
geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
advies. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde
Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te
nemen.
Artikel 16 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen
1. OnderhoudNL Garantie staat garant voor de nakoming van
de bindend adviezen van de commissie door haar leden,
tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na
de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter
voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend
advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en
het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is
gegaan.
2. De nakomingsgarantie van OnderhoudNL Garantie betreft
de kosten van het uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden, zonder bijkomende kosten als steigers en
hoogwerkers.
3. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de
Opdrachtgever een schriftelijk of elektronisch beroep doet
bij OnderhoudNL Garantie, Postbus 30, 2741 AA
Waddinxveen,
tel.0182
571660;
www.onderhoudgarantie.nl.
4. OnderhoudNL Garantie verschaft geen nakomingsgarantie
indien voordat ten behoeve van het in behandeling nemen
van het geschil door de Opdrachtnemer is voldaan aan de
innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering
ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele
depotstorting) van één van de volgende situaties sprake is:
a. aan het lid is surseance van betaling verleend of
b. het lid is failliet verklaard of
c. de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
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Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de
bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven
of een eerdere datum, waarvan OnderhoudNL Garantie
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk
zijn beëindigd.
De garantstelling door OnderhoudNL Garantie is beperkt
tot € 20.000,- per bindend advies. OnderhoudNL Garantie
verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de
Opdrachtgever die op deze garantie een beroep doet, zijn
vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het
uitgekeerde
bedrag
aan
OnderhoudNL Garantie
overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn
beroep op de nakomingsgarantie.
Voor het meerdere heeft OnderhoudNL Garantie een
inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het
bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting
houdt in dat de Opdrachtgever wordt aangeboden zijn
vordering voor het meerdere eveneens aan
OnderhoudNL Garantie over te dragen, waarna deze
organisatie op eigen naam en op kosten van
OnderhoudNL Garantie de betaling daarvan in rechte zal
vragen ter voldoening aan de Opdrachtgever of de
Opdrachtgever
wordt
aangeboden
dat
OnderhoudNL Garantie op naam van de Opdrachtgever en
op kosten van
OnderhoudNL Garantie de
(buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal voeren, een en
ander ter keuze van OnderhoudNL Garantie.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en is de
Nederlandse rechter bevoegd.

