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ALGEMENE VOORWAARDEN
Wessel Kuik binnenhuisarchitectuur
Oudewater, 1 november 2018

Algemeen
1.	Wessel Kuik Binnenhuisarchitectuur (hierna: ‘WKB’) heeft tot
doel opdrachten voor binnenhuisarchitectuur te ontwerpen
en te realiseren en is gevestigd te Oudewater.
2.	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
door WKB aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
3.	Alle opdrachten worden met terzijde stelling van art. 7:404 BW
en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd
door WKB, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat
een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
Overeenkomst(en)
4.	De overeenkomst van opdracht en/of eventuele andere
overeenkomsten (hierna tezamen: ‘Opdracht’) komen tot
stand door ondertekening van de offerte binnen de in de
offerte genoemde termijn. Een offerte is slechts in zijn geheel aanvaardbaar, zodat door een gedeeltelijke aanvaarding van een offerte geen overeenkomst tot stand komt.
5.	Wijzigingen in een opdracht, waaronder meer- en minderwerk begrepen, zijn slechts bindend voor zover WKB deze
schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
6.	WKB behoudt zich het recht voor jaarlijks de toepasselijke
uurtarieven te verhogen. WKB zal de opdrachtgever tijdig
op de hoogte stellen van eventuele verhogingen van de
uurtarieven. Opdrachtgever heeft het recht om binnen
2 weken na op de hoogte te zijn gesteld bezwaar te maken
tegen de toepasselijkheid van verhoogde uurtarieven op
de onderhavige opdracht, tenzij de verhogingen niet meer
dan 5% bedragen.
Uitvoering
7.	
WKB is nimmer gehouden met de uitvoering van een
Opdracht te beginnen voordat de overeengekomen
aanbetaling volledig en zonder voorbehoud door WKB is
ontvangen.
8.	
WKB heeft het recht om voor de uitvoering van (een
gedeelte van) een opdracht derden in te schakelen.
Opdrachtgever is in dat geval aan WKB een vergoeding
van 10% over het door deze derden gefactureerde bedrag
verschuldigd.
9.	
Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, worden de door
WKB aan derden verstrekte opdrachten geacht te zijn
verstrekt door of namens opdrachtgever. WKB en/of haar
individuele vennoten zijn niet aansprakelijk voor de door
deze derden veroorzaakte schade. Opdrachtgever vrijwaart WKB en/of haar individuele vennoten, voor iedere
schade aangericht door de hiervoor genoemde derden.
10.	WKB zal zich inspannen om de overeengekomen levertijden
tehalen. WKB is echter niet aansprakelijk voor enige schade
die het gevolg is van afwijkende levertijden (door derden).
Een wijziging in de levertijden zal tevens nimmer een geldige
reden voor (gedeeltelijke) ontbinding c.q. vernietiging van
de Opdracht opleveren.
11.	WKB heeft het recht eenzijdig wijzigingen in het ontwerp
en/of de uitvoering van een werk door te voeren indien
WKB de noodzakelijkheid hiervan is gebleken. WKB stelt opdrachtgever spoedig van voornoemde wijzigingen op de
hoogte. Evetuele meerkosten als gevolg van wijzingen zijn
voor rekening van opdrachtgever.
(Op)levering
12.	Oplevering van (een gedeelte van) een werk geschiedt
conform hetgeen daarover bepaalde in artikel 7:758 e.v.
van het Burgerlijk Wetboek.
13.	In afwijking/aanvulling op hetgeen hiervoor onder 12 be-

doelde, kunnen kleine gebreken aan een werk of geringe
afwijkingen ten opzichte van het ontwerp nimmer reden
voor opdrachtgever zijn om de oplevering van een werk
te weigeren. Een in gebruik genomen (gedeelte van een)
werk wordt geacht te zijn opgeleverd.
14.	Met betrekking tot de levering van door derden betrokken zaken aanvaardt WKB geen enkele aansprakelijkheid,
tenzij deze zaken bij levering reeds ernstige gebreken vertoonden.
Betaling
15.	
Betalingen door opdrachtgever dienen plaats te vinden
binnen 14 na de desbetreffende factuurdatum. Indien WKB
na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige)
betaling heeft ontvangen is opdrachtgever, zonder nadere
ingebrekestelling, in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd van 2% van het totale factuurbedrag per dag dat de betaling uitblijft, met een minimum van EUR 100,-- per dag. Opdrachtgever is eveneens
een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd ter hoogte van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van EUR 250,--. Dit alles naast het
recht van WKB om betaling van het totale factuurbedrag
en schadevergoeding volgens de wet te vorderen.
Aansprakelijkheid
16.	Iedere aansprakelijkheid van WKB, en/of haar individuele
vennoten, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aan WKB wordt uitbetaald.
17.	WKB is nimmer aansprakelijk voor enige, gedurende de uitvoering van de Opdracht, ontstane schade aan goederen
van Opdrachtgever, tenzij deze schade het rechtstreeks
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Eigendomsvoorbehoud
18.	
Alle door WKB in verband met de uitvoering van de
Opdracht gebruikte of nog te gebruiken goederen, ook
die goederen die reeds in het bezit zijn van opdrachtgever,
blijven volledig eigendom van WKB totdat alle facturen
volledig en zonder voorbehoud zijn betaald.
Intellectuele eigendomsrechten
19.	Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de
Opdracht voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten
toe aan WKB. Indien een dergelijk recht pas verkregen kan
worden door registratie of depot, is uitsluitend WKB daartoe bevoegd. Opdrachtgever aanvaardt dat WKB bij de
uitvoering van de Opdracht geen onderzoek heeft gedaan
naar eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart WKB in dat verband voor alle
aanspraken die WKB van die derden krijgt.
Overige
20.	Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WKB enig recht uit de
Opdracht aan derden over te dragen.
21.	De Opdracht is onderworpen aan Nederlands recht. De
bevoegde rechter te Utrecht is exclusief bevoegd om van
eventuele geschillen kennis te nemen.
22.	Deze Algemene Voorwaarden zijn op 1 november 2018 in
werking getreden. Met ingang van die datum vervallen de
tot dan toe geldende voorwaarden.
23.	Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij Wessel
Kuik Binnenhuisarchitectuur, zijn beschikbaar op de internetsite www.interieurproducten.nl en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

