
Algemene Voorwaarden Van Grinsven Dakkapellen VOF 
(versie 2021)

Artikel 1 Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige set Algemene 

Voorwaarden;
1.2 VGD: Van Grinsven Dakkapellen VOF, geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 160.66.642, de 
gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die 
met VGD een overeenkomst sluit;

1.4 Offerte: elke schriftelijke aanbieding aan de zijde van VGD ge-
richt aan opdrachtgever, herkenbaar aan het woord *offerte.;

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst – in de vorm van 
een door beide partijen getekende offerte - die tussen 
VGD en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of 
aanvulling daarop, en alle daaruit voortvloeiende en/of 
daarmee samenhangende overeenkomsten (aanvullende 
of vervolgovereenkomsten daaronder begrepen) tussen 
opdrachtgever en VGD;

1.6 Prijs: de prijs die VGD en opdrachtgever overeenkomen 
in de Overeenkomst;

1.7 Prijsindicatie: iedere prijsopgaaf die vanuit VGD voorafgaand 
aan het uitbrengen van een offerte, aan opdrachtgever 
wordt verstrekt, herkenbaar aan het woord * prijsindictie;

1.8 Object: de onroerende zaak waarop de door VGD ver-
kochte en geleverde zaken waaronder dakkapellen en 
dakramen - worden geplaatst;

1.9 Partijen: VGD en opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 

offertes, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende 
verbintenissen betreffende de koop en verkoop, levering, 
plaatsing, van dakkapellen en dakramen die VGD verkoopt, 
levert en plaatst in de ruimste zin des woords. Aanvullin-
gen of wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden zijn 
alleen van kracht indien deze in een door beide partijen 
ondertekend schriftelijk stuk zijn overeengekomen.

2.2 Op de tussen VGD en de opdrachtgever gesloten over-
eenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing 
dan de onderhavige, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door 
opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt 
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 In geval van tegenstrijdige bepalingen in de overeen-
komst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren te allen 
tijde de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voor-
waarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar 
zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

2.5 De Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid, ook na 
gehele of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 3 Prijsindicatie, offerte en totstandkoming 
 overeenkomst
3.1 De door VGD aangeboden offertes en prijsindicaties zijn 

vrijblijvend: zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen en 
komen daarna te vervallen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 
anders aangegeven door VGD.

3.2  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van 
de door VGD aan de opdrachtgever aangeboden schrif-
telijke offerte. Aanvaarding geschiedt door middel van 
ondertekening van de offerte door zowel opdrachtgever 
als VGD. Opdrachtgever zorgt ervoor dat direct na onder-
tekening van de offerte een exemplaar van de door hem 
ondertekende offerte retour wordt gezonden aan VGD.

3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte op-
genomen aanbod is VGD daaraan niet gebonden. De 
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze af-
wijkende aanvaarding tot stand, tenzij VGD uitdrukkelijk 
schriftelijk anders aangeeft.

3.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige op-
drachten.

3.5 Een samengestelde offerte verplicht VGD niet tot het 
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven Prijs.

3.6  Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale om-
standigheden en gedurende normale werkuren en het 
prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het mo-
ment van uitbrengen van de offerte. 

3.7  De offerte en de daarin opgenomen prijs zijn gebaseerd op 
de gegevens die opdrachtgever aanlevert. Opdrachtgever 
staat in de voor de juistheid en volledigheid van de door 
hem aan VGD verstrekte gegevens. Alle gevolgen van de 
onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komen 
dan ook voor rekening en risico van opdrachtgever. 

3.8 VGD kan niet aan haar offertes worden gehouden indien 
opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze offertes, 
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevatten.

Artikel 4 Prijs
4.1 De in offertes genoemde prijs is inclusief omzetbelas-

ting. Wanneer een offerte gericht is aan een zakelijke 
opdrachtgever (handelend in de uitoefening van beroep 
of bedrijf) kan VGD ervoor kiezen de prijs exclusief om-
zetbelasting te hanteren. 

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen prijsstijgin-
gen (in bijvoorbeeld materiaal- of loonkosten) en omstandig-
heden – die aldus niet voorzien zijn in de overeenkomst – tot 
het moment van oplevering worden doorberekend aan de 
opdrachtgever.

4.3 VGD is gerechtigd om wijzigingen, waaronder meerwerk, 
in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Hiervan is in 
ieder geval sprake in de volgende gevallen:
a) Wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaar-

den van uitvoering, waaronder tevens wijzigingen als 
gevolg van nadere c.q. gewijzigde opties en voorkeuren 
alsmede aanwijzingen en instructies van opdrachtgever

b) verrekening van meerwerk dat nader tussen partijen 
is overeengekomen of indien meerwerk uit de feitelij-
ke uitvoering van de werkzaamheden blijkt;

c) Indien sprake is van verschillen tussen de tijdens 
de uitvoering blijkende toestand van het werk en de 
toestand die VGD redelijkerwijs had mogen verwach-
ten ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. 
De meerkosten worden bovenop de overeengekomen 
prijs bij de opdrachtgever in rekening gebracht. VGD is 

gerechtigd het meerwerk te factureren bij gereedko-
ming van het meerwerk dan wel bij de eerstkomende 
(termijn)factuur daarna.

4.4 Indien VGD extra kosten moet maken in haar uitvoering 
welke het resultaat zijn van niet-nakoming van het in ar-
tikel 5 bepaalde, is VGD gerechtigd de extra kosten die 
daarmee gemoeid zijn bovenop de Prijs bij de Opdracht-
gever in rekening te brengen.

4.5 Er zijn geen andere kortingen op de Prijs van toepassing 
dan welke expliciet in de offerte zijn opgenomen.

Artikel 5 Montage van Dakkapellen
5.1 VGD zal de overeengekomen werkzaamheden naar bes-

te inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van 
goed vakmanschap worden uitvoeren.

5.2 VGD is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de in 
de overeenkomst opgedragen werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk uit te besteden aan derden.  

5.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn 
voltooid gelden louter als indicatie en nimmer als fatale 
termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeenkomen.

5.4 De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat 
op het moment dat VGD met het uitvoeren van de over-
eengekomen werkzaamheden wenst aan te vangen:

b. het personeel van VGD en alle overige door VGD voor de 
montage te werk gestelde personen toegang hebben tot 
het Object en,  hun montagewerkzaamheden onder nor-
male omstandigheden en niet belemmerd door obstakels 
kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzet-
ten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid wor-
den gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten;

c. het Object voor een kraan of hoogwerker bereikbaar is 
via een bestrate of anderszins verharde weg;

d. elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt. water en 
verlichting ter beschikking van VGD staan;

e. de benodigde vergunningen en ontheffingen door het 
bevoegd gezag zijn verleend;

f. eventueel aanwezige asbesthoudende materialen in de dak 
of dakconstructie door derden, die daartoe bevoegd zijn,, 
conform de geldende wet- en regelgeving zijn verwijderd;

g. de dakconstructie van het Object geschikt is voor het 
plaatsen van een dakkapel. Zo nodig dient de Opdracht-
gever op eigen kosten onderzoek te laten doen naar de 
geschiktheid van de dakconstructie. 

5.5 Wanneer het in dit artikel bepaalde door de Opdrachtge-
ver niet, niet volledig, of niet tijdig is nagekomen, zullen 
de extra kosten die voornoemde niet-nakoming met zich 
meebrengt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.5 
van deze Algemene Voorwaarden bovenop de Prijs bij de 
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.6  De buitenzijde van de dakkapellen wordt volledig afge-
werkt en water- en tochtdicht afgeleverd.

5.7  De binnenzijde van de dakkapellen wordt niet afgewerkt 
met gipsplaten, vensterbanken of anderszins tenzij schrif-
telijk anders overeengekomen. VGD draagt zorg voor een 
hoogwaardige isolatie van het dakkapel. 

5.8  VGD is nimmer aansprakelijk voor de als gevolg van het 
niet voldoen aan de  in dit artikel vermelde verplichtingen 
ontstane schade.

5.9  Indien en zolang Opdrachtgever niet aan de in artikel 
vermelde verplichtingen heeft voldaan, is VGD bevoegd 
haar werkzaamheden op te schorten, zonder jegens de 
Opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

Artikel 6 Vergunning of ontheffingen
6.1 Het niet aanvragen en/of niet verkrijgen van vergunnin-

gen of ontheffingen voor de plaatsing van een dakkapel 
is volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
Ondanks het niet verkrijgen van vergunningen of ont-
heffingen blijft Opdrachtgever gehouden tot afname en 
betaling van de door VGD geleverde zaken.

6.2 Kosten met betrekking tot het verkrijgen van een vergunning 
of ontheffing zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het eigendomsrecht op de geleverde dakkapellen en 

bijbehorende zaken gaat pas over van VGD op de Op-
drachtgever op het moment dat overeengekomen Prijs 
is voldaan. Tevens geldt het hiervoor genoemde eigen-
domsvoorbehoud voor de vorderingen, die VGD tegen de 
Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten 
van de Opdrachtgever in één of meer van zijn overige 
verplichtingen ten opzichte van VGD.

7.2 Zodra en zolang de Opdrachtgever in verzuim is met de 
in deze Algemene Voorwaarden en/of in de overeenkomst 
genoemde verplichtingen, waaronder begrepen zijn beta-
lingsverplichting, en de eigendom van de dakkapellen en 
bijbehorende zaken nog niet op de Opdrachtgever is overge-
gaan, heeft VGD het recht de zaken waarvan het eigendom 
is voorbehouden, terstond terug te nemen. Opdrachtgever is 
verplicht te gedogen dat VGD de geplaatste dakkapel weer 
terug zal nemen. Voor zover noodzakelijk zal de Opdracht-
gever aan VGD op haar eerste verzoek onmiddellijk toegang 
verlenen tot het Object, zodat VGD haar eigendom(men) kan 
terugnemen. Alle hiermee gepaard gaande kosten komen 
voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na fac-

tuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschor-
ting, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege, 
zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, in verzuim 
raakt en aan VGD de wettelijke rente is verschuldigd.

Artikel 9 Incasso
9.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die 

voortvloeien uit de eventuele incasso van het uit hoofde 
van de met VGD gesloten overeenkomsten verschuldigde 
bedrag, komen voor rekening van opdrachtgever.

9.2 De buitengerechtelijke incassokosten worden voor zakelijke 
opdrachtgevers (handelend in de uitoefening van beroep of 
bedrijf) hierbij contractueel gefixeerd op 15% van het te 
incasseren bedrag. Indien de werkelijk gemaakte kosten 
hoger zijn dan 15% van het te incasseren bedrag, kan 
VGD deze werkelijk gemaakte kosten op de opdrachtge-
ver verhalen, of genoegen nemen met voornoemde 15%, 
een en ander naar keuze van VGD.

9.3 Indien de Opdrachtgever consument is (niet handelend in 
de uitoefening van beroep of bedrijf) zullen de in dit ar-
tikel bedoelde buitengerechtelijke inassokosten worden 

begroot aan de hand van de Staffel Buitengerechtelijke 
Incassokosten (BIK).

9.4  Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de bui-
tengerechtelijke kosten, dan op de rente en vervolgens 
op de oudste factuur.

Artikel 10 oplevering
10.1 Na plaatsing van de dakkapel zal VGD de dakkapel 

samen met opdrachtgever inspecteren, waarna VGD 
de factuur aan opdrachtgever zal overhandigen voor 
ondertekening. Na ondertekening van de factuur door 
opdrachtgever geldt het werk als opgeleverd.

10.2 Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever 
en is VGD niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen 
c.q. gebreken aan het werk, onverminderd de in artikel 
11 afgegeven garanties.

Artikel 11 Garantie
11.1 VGD garandeert voor een periode van 15 jaar, gerekend 

vanaf de dag van oplevering, de deugdelijkheid van de 
door haar geleverde en geplaatste dakkapel(len), waaron-
der begrepen het glaswerk. Hieronder wordt ook verstaan 
dat er onder voorbehoud van een normaal gebruik en 
onderhoud door de opdrachtgever geen lekkages plaats 
mogen vinden. Op hang- en sluitwerk, rolluiken, screens 
en dergelijke is de fabrieksgarantie van toepassing.

11.2 VGD garandeert voor een periode van 15 jaar de deug-
delijkheid van de door VGD onderbroken dakconstructie 
voor zover de ondeugdelijkheid aan VGD valt toe te reke-
nen. Constructiewerkzaamheden aan de dakconstructie 
door derden na datum van oplevering ontslaat VGD van 
haar garantieverplichting.

11.3 Buiten garantie vallen:
a. normale slijtage en (glas)schade die niet veroorzaakt 

wordt door een constructiefout in de ramen;
b.  gebreken, beschadigingen, onvolkomenheden e.d. 

die ontstaan als gevolg van of voortvloeien uit onoor-
deelkundig of oneigenlijk gebruik of het niet verrich-
ten van onderhoud door de opdrachtgever;

d. kleine onvolkomenheden in de afwerking – waaronder 
maar niet beperkt tot verkleuring - die geen afbreuk 
doen aan de deugdelijkheid;

d. beschadigingen, gebreken of andere onvolkomenhe-
den die het gevolg zijn van vormveranderingen in de 
bouwkundige (dak)constructies, die na het moment van 
oplevering worden uitgevoerd door de opdrachtgever of 
door de opdrachtgever ingeschakelde derden;

e. beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamhe-
den welke niet door VGD aan de door VGD geleverde 
en gemonteerde zaken zijn uitgevoerd;

11.4 De door VGD geboden garantie omvat slechts de vervan-
ging of, ter keuze van VGD, herstel van hetgeen wat door 
opdrachtgever aangeduid wordt als ondeugdelijk getoetst 
aan de kwaliteitseisen welke in de markt gewoon zijn.

11.5 Herstel of vervanging leidt niet tot verlenging van de garantie.
11.6 De garantie vervalt wanneer (reparatie)werkzaamheden aan 

de door VGD geleverde en geplaatste dakkapellen en bij-
behorende zaken dan wel de onderliggende dakconstructie  
door derden zijn verricht.

11.7 Garanties op de door VGD geleverde zaken dan wel 
uitgevoerde werkzaamheden is pas van kracht indien 
conform artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden is 
opgeleverd en deopdrachtgever aan al zijn verplichtingen 
die volgen uit de overeenkomst en deze Algemene Voor-
waarden heeft voldaan. 

Artikel 12 Reclame
12.1 Een reclame met betrekking tot de door VGD verrichte 

werkzaamheden dient schriftelijk binnen 2 (twee) maan-
den na ontdekking van het gebrek, aan VGD kenbaar te 
worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever 
geen beroep meer kan doen op het gebrek in de door VGD 
uitgevoerde werkzaamheden. Na vorenbedoelde reclame 
zal VGD vervolgens de gelegenheid hebben de werkzaam-
heden alsnog binnen een redelijke termijn uit te voeren.

12.2 Reclames over een door VGD aan opdrachtgever verstrek-
te factuur dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuur-
datum schriftelijk te zijn ingediend.12.3 In geval van een 
terecht uitgebrachte reclame heeft VGD de keuze tussen 
aanpassing van de Prijs, het kosteloos verbeteren of op-
nieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden 
of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de 
overeenkomst tegen een restitutie van door opdrachtgever 
reeds betaalde Prijs naar evenredigheid.

Artikel 13 Aansprakelijkheid 
13.1 Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, 

geldt dat de aansprakelijkheid van VGD in alle gevallen is be-
perkt tot het bedrag of de bedragen die onder de door VGD 
afgesloten verzekeringspolis(sen) tot uitkering komen. 

13.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van 
de bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, geldt dat de aanspra-
kelijkheid van VGD, onverminderd het overige in dit artikel be-
paalde, is beperkt tot ten hoogste de overeengekomen Prijs.

13.2 VOD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waar-
onder begrepen, maar niet beperkt tot gederfde omzet, 
gederfde winst, gemiste kansen, stagnatieschade, imma-
teriële schade en aantasting van de goede naam of overi-
ge bedrijfsschade e, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

13.4  Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door 
hun opzet of grove schuld, is VOD niet aansprakelijk.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart VGD volledig van aanspraken van 
derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 
Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende 
voorwaarden, welke door derden aan opdrachtgever kunnen 
worden tegengeworpen, kunnen door VGD ook aan opdracht-
gever worden tegengeworpen. 

 13.6 Indien VGD werkzaamheden verricht met gebruikmaking 
van de door de opdrachtgever aangewezen of verstrekte 
zaken, grondstoffen of materialen, valt slechts de uitvoe-
ring van die werkzaamheden onder haar verantwoorde-
lijkheid en is het gebruik van die zaken/materialen voor 
risico van opdrachtgever.

13.7 Opdrachtgever draagt te allen tijde het risico van de eventuele 
aanwezigheid van asbest c.q. asbesthoudende materialen in 
het dak of de dakconstructie. Uitsluitend de opdrachtgever is 
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten, waar-
onder begrepen maar niet beperkt tot, de inventarisatie- en 
saneringskosten. VGD is dan ook nimmer aansprakelijk voor 
enige schade die voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest 
c.q. asbesthoudende materialen in het dak dan wel de dak-

constructie.
13.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of letsel aan 

ondergeschikte, niet-ondergeschikte of andere door VGD in-
geschakelde personen, wanneer deze schade of dit letsel is 
toegebracht tijdens het verblijf van voornoemde personen of 
zaken in, op, of bij het object van opdrachtgever. Opdrachtge-
ver zal VGD vrijwaren voor alle aanspraken in deze.

Artikel 14 geheimhouding
14.1 De door VGD uitgebrachte offertes, alsmede de door VGD 

vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, be-
schrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven 
eigendom van VGD, ook al zijn de kosten bij opdrachtgever 
in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat 
geen van de gegevens betreffende de door VGD gebezigde 
fabricage- en/of constructiemethoden worden gekopiëerd, 
bekendgemaakt, gebruikt of aan derden worden getoond, 
dan na uitdrukkelijke toestemming van VGD.

Artikel 15 Overmacht: 
15.1 Indien behoorlijke nakoming door VGD ten gevolge van één 

of meer omstandigheden die niet voor rekening van VGD 
komen (niet te wijten aan haar schuld en noch krachtens de 
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvat-
tingen voor haar rekening komen) geheel of gedeeltelijk on-
mogelijk is hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft VGD het recht 
de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan 
wel (indien de periode waarin door overmacht nakoming van 
de verplichtingen door VDG niet mogelijk is langer dan twee 
maanden duurt) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
beëindigen, zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding 
gehouden is. 

15.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaar-
den verstaan, elke van de wil van VGD onafhankelijke 
omstandigheid — ook al was deze ten tijde van het tot 
stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien—
van dien aard dat nakoming van VGD in redelijkheid 
niet meer kan worden verwacht. Hieronder vallen onder 
meer: beperkende overheidsvoorschriften, werkstaking, 
ziekte, in-, uit-, en/of doorvoerverboden, transportpro-
blemen, niet-nakoming van verplichtingen door leveran-
ciers, storing in de productie, natuur- en/of kernrampen, 
epidemieën, oproer, en oorlog en/of oorlogsdreiging.

15.3 Indien VGD bij het intreden van de overmacht al gedeel-
telijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij 
gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel 
afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst. 

15.4 VGD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, in-
dien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, 
intreedt nadat VGD haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 16 Opschorting  en beëindiging door VGD
16.1 Behoudens in het geval de opdrachtgever daartoe wegens 

verzuim van VGD gerechtigd zou zijn, is de opdrachtgever 
niet bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

16.2  VGD is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling haar 
werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten en 
zich op retentierecht te beroepen, dan wel de overeenkomst 
met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, 
zonder jegens de opdrachtgever tot schadevergoeding ge-
houden te zijn, indien:
a) de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in enige uit 

de overeenkomst voortvloeiende verplichting en deze 
niet herstelt binnen 14 dagen na door VGD ter zake 
schriftelijk in gebreke te zijn gesteld of indien VGD goe-
de grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever tekort 
zal schieten in de nakoming van enige van zijn uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

b) de opdrachtgever in staat van faillissement wordt 
verklaard, zijn  faillissement aanvraagt of dit wordt 
aangevraagd;

c) de  opdrachtgever (voorlopige) surseance van beta-
ling aanvraagt, deze wordt verleend of de  opdracht-
gever overgaat tot liquidatie; ten aanzien van de op-
drachtgever surseance van betaling is aangevraagd;

d) op de opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen van toepassing is en/of opdrachtgever een 
akkoord met haar schuldeisers heeft voorgesteld of 
getroffen;

e) de opdrachtgever rechtspersoonlijkheid verliest of 
zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, ont-
bindt hetzij liquideert;

f) Op het vermogen van de opdrachtgever of een ge-
deelte daarvan beslag wordt gelegd;

g) de opdrachtgever als gevolg van overmacht zijn ver-
plichtingen ten opzichte van VGD niet kan nakomen 
en die overmachtssituatie ten minste 20 kalenderda-
gen aanhoudt;

h) tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het 
dak dan wel de dakconstructie asbesthoudend mate-
riaal bevat en VGD door de aanwezigheid daarvan op 
enige manier wordt belemmerd in het uitvoeren van 
de overeenkomst;

i) op enig moment blijkt dat de gegevens die door 
opdrachtgever zijn aangeleverd niet overeenkomen 
met de feitelijke situatie of op andere wijze onjuist 
en/of ontoereikend zijn en dit VGD op enige manier 
belemmert in het uitvoeren van de overeenkomst. 

16.3 Het in het vorige artikellid bepaalde laat het recht van 
VGD op vergoeding van schade, kosten en rente onverlet

16.4 Indien de overeenkomst eindigt nadat VGD van de op-
drachtgever een vooruitbetaling heeft ontvangen, zal VGD 
het vooruitbetaalde bedrag verminderd met hetgeen de 
opdrachtgever aan VGD verschuldigd is binnen 30 dagen 
terugstorten op een door de opdrachtgever aan te wijzen 
rekening bij een in Nederland gevestigde bank.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden 
geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing, met uitsluiting van de toepasselijkheid van 
het Weens Koopverdrag.

Artikel 18 Bevoegde rechter
Alle geschillen die naar aanleiding van een met VGD gesloten 
overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten 
ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde 
rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.


