ALGEMENE VOORWAARDEN van Molenaar BV, gevestigd te Nieuwerkerk a/d IJssel
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
de overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Molenaar tot stand gekomen overeenkomst tot aanneming van werk, tegen aangenomen prijs, dan wel op regiebasis;
de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht tot het werk verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt;
het werk:
het uit te voeren werk en de daarvoor te leveren zaken.
Artikel 2: Toepassing algemene voorwaarden
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor aanneming van werk die Molenaar met de opdrachtgever aangaat. Tevens zijn deze Voorwaarden
van toepassing op alle offertes die Molenaar uitbrengt voor het aangaan van dergelijke overeenkomsten. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing
zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
2. Afwijkingen van deze Voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens indien en voorzover deze voorwaarden
van opdrachtgever door Molenaar uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In geval van strijdigheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, voorzover toepasselijk
met de onderhavige Voorwaarden prevaleren de Voorwaarden van Molenaar.
Artikel 3: Aanbod en aanvaarding; totstandkoming overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, offertes en/of prijsopgaven van Molenaar zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende de erin vermelde termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen. Indien geen termijn is vermeld is de geldigheidsduur vier weken.
2. De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot uitvoering van het werk op grond van de offerte, dan wel door aanvang van het werk door Molenaar.
3. Indien de opdrachtgever mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van Molenaar geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te
geven, tenzij de opdrachtgever onverwijld Molenaar kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.
4. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikten van Molenaar binden deze laatste niet, behoudens schriftelijke bevestiging. Als ondergeschikten in dit verband zijn
alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die niet blijkens het Handelsregister bevoegd zijn Molenaar te vertegenwoordigen.
5. De opdrachtgever is aan de opdracht gebonden en is gehouden, bij wijziging en/of annulering van de opdracht de daardoor voor Molenaar ontstane schade, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen gemaakte kosten, winstderving, reservering van productiecapaciteit en renteverlies, te vergoeden, ongeacht de reden - overmacht
daaronder begrepen - voor de wijziging en/of annulering en ongeacht de aanvaarding van Molenaar daarvan.
6. Molenaar is gerechtigd elke overeenkomst te ontbinden, om reden dat het uit te voeren project niet kan worden voorzien van afdoende dekking door een verzekeringsovereenkomst. Ten blijke van de niet-verzekerbaarheid van een project dient Molenaar, voorafgaand aan ontbinding op deze grond, een schriftelijke weigering van een
erkende verzekeringsmaatschappij te kunnen tonen.
Artikel 4: Tekeningen en berekeningen
1. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Molenaar of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven haar
eigendom. Zij mogen door de opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen,
dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe gedaan
verzoek, dat uiterlijk binnen 3 maanden na de dagtekening van de offerte dient te worden gedaan, franco te worden teruggezonden.
2. Met inachtneming van het in het derde en vierde lid bepaalde, heeft de opdrachtgever echter de vrije beschikking over de in het eerste lid bedoelde gegevens, ongeacht
de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij daarvoor een nader overeen te komen redelijke vergoeding heeft betaald.
3. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid
een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de opdrachtgever niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk
toestemming is verleend.
4. Onder derden zijn in het voorgaande lid niet begrepen de opdrachtgever van het werk, waarvoor het werk is bestemd, alsmede degenen die voor de uitvoering van dat
werk van bedoelde gegevens gebruik moeten maken.
5. Partijen behouden zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.
Artikel 5: Prijs
1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.
2. Molenaar is bevoegd extra kosten in rekening te brengen, die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden.
3. Onder de in het vorige lid bedoelde kostenverhogende omstandigheden worden in ieder geval begrepen vorst of abnormale waterstand, alsmede prijswijzigingen, optredend bij toeleveranciers van Molenaar, waardoor deze hun prijzen ten opzichte van Molenaar aanpassen.
4. Indien de overeengekomen prijs binnen drie maanden na datum van de schriftelijke offerte wordt verhoogd is de opdrachtgever bevoegd in dat geval de overeenkomst
te ontbinden, met inachtneming van de gehoudenheid tot het vergoeden van schade en/of kosten als hiervoor in artikel 3.5 omschreven.
5. Indien Molenaar van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Alsdan
zullen partijen op korte termijn met elkaar in overleg treden of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
Artikel 6: Betaling
1. Betaling dient te geschieden ten kantore van aannemer.
2. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen zijn bij aanneming van
werk de volgende betalingscondities van toepassing:
- 40% der overeengekomen prijs bij opdracht;
- 50% der overeengekomen prijs bij aanvoering van de materialen op het werk;
- 10% der overeengekomen prijs bij oplevering.
3. Onkosten voor rekening van Molenaar voorgeschoten door opdrachtgever worden verrekend bij de betaling resp. bij de betaling van de laatste termijn indien betaling
in termijnen overeengekomen is.
4. Betaling van andere dan de in lid 2 van dit artikel bedoelde werkzaamheden vindt plaats binnen veertien dagen na factuurdatum, op de aangegeven betaalwijze.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht de voorgeschreven
betaalwijze te voldoen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat
ingebrekestelling door Molenaar vereist is.
6. Molenaar is altijd gerechtigd, alvorens met de nakoming van het werk of met de levering voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming
van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde
zekerheid te stellen geeft Molenaar het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van
Molenaar tot vergoeding van onkosten en winstderving.
7. Tevens is Molenaar gerechtigd om, indien opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien
een vaste levertijd is overeengekomen.
8. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van het werk, de leveren of reeds opleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke
verplichtingen van opdrachtgever.
9. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn, op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van
opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen één maand na factuurdatum is Molenaar gerechtigd na het verstrijken van
bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, waarbij rente over een gedeelte van de
maand wordt berekend als een volle maand.
11. Molenaar is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn
veroorzaakt.
Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer Molenaar zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
Artikel 7: Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Molenaar overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens,
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, tekeningen en berekeningen en over overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voorzover die voor Molenaar
van belang zijn.
2. De opdrachtgever is verplicht Molenaar onverwijld te wijzen op voor opdrachtgever klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die Molenaar blijkens de door hem aan de opdrachtgever verstrekte stukken voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.
3. De opdrachtgever zal voorafgaande aan de aanvang van de uitvoering van het werk een schema van te houden vergaderingen aan Molenaar doen toekomen. Van iedere
vergadering zullen eventueel gemaakte afspraken schriftelijk worden bevestigd door de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders
en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.
5. De opdrachtgever is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter
beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel, waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.
6. Indien er vertraging in de aanlevering van materieel, beton en overig materiaal door of namens de opdrachtgever plaatsvindt, welke langer duurt dan 30 minuten, is er
sprake van wachturen welke worden doorberekend door Molenaar tegen de dan geldende tarieven. Deze wachturen kunnen nimmer meer ter discussie worden gesteld.
7. De opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat de werkzaamheden geen stagnatie ondervinden door te weinig kraancapaciteit. Bij de calculatie is er van uitgegaan dat
de kraancapaciteit van de opdrachtgever voor 100% wordt ingezet ten behoeve van de werkzaamheden van de opdrachtnemer.
8. De opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van gas, water en elektra, opslag, aan- en afvoermogelijkheden voor benodigde materialen.
9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, kosten en interesten die het gevolg zijn van het niet voldoen aan haar verplichtingen of aan de eisen, gesteld door
de overheid en / of organisaties en instellingen die zijn belast met het toezicht op deze eisen, verband houdende met de door Molenaar te verrichten werkzaamheden.
10. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle schade, kosten en interesten die voortvloeien uit een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid, die de aanvang of de voortgang van de door Molenaar uit te voeren werkzaamheden vertraagt. Het al of niet verlenen van vergunningen en / of subsidie, het verkrijgen van financiering c.q. het zich voordoen van onvoorziene omstandigheden ontheft de opdrachtgever nimmer van haar aansprakelijkheden, noch zal zij daardoor het recht krijgen
de overeenkomst met Molenaar te beÎindigen, tenzij zij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11. De opdrachtgever is uitdrukkelijk gehouden tot volledige vrijwaring van Molenaar voor aanspraken van derden.
Artikel 8: Verplichtingen van Molenaar
1. Het werk zal voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, alsmede aan de bepalingen van de overeenkomst. Molenaar staat de opdrachtgever toe om dagelijks
de voortgang, resultaten en kwaliteit van het product en/of arbeid te beoordelen tijdens de productiefase.
2. Molenaar zal binnen de overeenkomst controles uitvoeren op haar zaken en/of verrichte werkzaamheden. Voor aanvang van de werkzaamheden worden de hierbij toe
te passen criteria, alsmede de frequentie vastgesteld. De resultaten van de controles zijn voor de opdrachtgever op verzoek beschikbaar c.q. ter inzage.
3. Molenaar geeft in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden aan wie, binnen de overeenkomst, als verantwoordelijk contactpersoon zal
functioneren en tevens bevoegd is voor het nemen van technische en organisatorische beslissingen.
4. Molenaar staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering van normen en de overeengekomen eisen.
De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van bijzonder aard zijn echter niet voor rekening van Molenaar, tenzij de opdrachtgever hem van deze voorschriften schriftelijk in kennis heeft gesteld, of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Molenaar die voorschriften had behoren te kennen.
5. Indien een onderaannemer en/of toeleverancier van Molenaar op te verwerken materialen, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan voor de
opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeit, wordt die verdergaande garantie eveneens geacht deel uit te maken van de rechtsverhouding tussen aannemer en
opdrachtgever. Molenaar is verplicht de opdrachtgever schriftelijk van die verdergaande garantie in kennis te stellen.
6. Ten aanzien van door derden geleverde materialen en/of diensten strekt een garantie zich nimmer verder uit, dan door de betreffende derde te verschaffen garanties.
Onder garantie vallen nimmer de gevolgen van normale slijtage, of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik.

7. Molenaar beschikt over een doorlopende car-verzekering. In voorkomend geval zal Molenaar de verzekeringsmaatschappij vragen te verklaren, of de opdracht onder
dekking van de betreffende verzekering valt, of dat aanvullende verzekering noodzakelijk is.
Artikel 9: Bezichtiging en goedkeuring
1. De bezichtiging van het werk geschiedt op tot de opdrachtgever gerichte aanvraag van Molenaar, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel
voltooid zal zijn.
2. De bezichtiging geschiedt zo spoedig mogelijk en in de regel binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag. De dag en het tijdstip van bezichtiging worden
aan Molenaar tijdig en zo mogelijk tenminste drie dagen tevoren schriftelijk medegedeeld. De opdrachtgever kan verlangen, dat Molenaar of zijn gevolmachtigde bij de
bezichtiging tegenwoordig is.
3. Nadat het werk is opgenomen, wordt aan Molenaar binnen acht dagen medegedeeld, of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken,
die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Molenaar is verzonden.
4. Met toestemming van Molenaar kan, in plaats van de mededeling bedoeld in het vorige lid, worden volstaan met een overeenkomstige aantekening in het dagboek of
weekrapport, met vermelding van de datum der aantekening.
Alsdan wordt, indien het werk wordt goedgekeurd, als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop de desbetreffende aantekening is geplaatst.
5. Wordt niet binnen acht dagen na de bezichtiging een mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan Molenaar gedaan, dan wordt het werk geacht op de
achtste dag na de bezichtiging te zijn goedgekeurd.
6. Geschiedt de bezichtiging niet binnen vijftien dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan Molenaar bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na
de verzending van die brief te zijn opgeleverd.
7. Kleine gebreken, die gevoeglijk vòòr een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits
zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Molenaar is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
8. Met betrekking tot een herbezichtiging na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
9. Bij een herbezichtiging zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig het zevende lid aan Molenaar zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na de voorafgegane bezichtiging aan de dag zijn getreden.
10. Indien Molenaar niet een aanvraag om bezichtiging als bedoeld in het eerste lid, tot de opdrachtgever heeft gericht, doch de opdrachtgever het werk voltooid acht,
kan deze Molenaar zulks schriftelijk mededelen. De dag van de verzending van deze mededeling geldt dan als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
11. De opdrachtgever kan het werk, voordat dit voltooid is, of een al dan niet voltooid onderdeel daarvan, in gebruik nemen of doen nemen mits de ingebruikneming een
voldoende voortgang van het werk niet in gevaar brengt. De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan Molenaar heeft medegedeeld en een
bezichtiging van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden. Indien door de ingebruikneming meer wordt verlangd van Molenaar dan
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, zal dit worden verrekend als meerwerk. Indien door de ingebruikneming schade aan het werk ontstaat komt deze schade
niet voor rekening van Molenaar. Door de in dit lid bedoelde ingebruikneming en bezichtiging wordt het werk, dan wel dat onderdeel, niet als opgeleverd beschouwd.
12. Partijen zullen van de bezichtiging als in dit artikel bedoeld een schriftelijke rapportage opstellen.
13. Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken en / of diensten bij eindoplevering terstond te inspecteren. Geconstateerde gebreken dienen evenzeer terstond, doch
uiterlijk binnen acht dagen na oplevering schriftelijk door opdrachtgever aan Molenaar te worden gemeld.
Artikel 10: Aansprakelijkheid van Molenaar na de oplevering
1. Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, eerste of tweede lid, als opgeleverd wordt beschouwd, is Molenaar niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het werk.
2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering:
a.indien het geval, voorzien in artikel 7A:1645 BW, zich voordoet;
b. indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Molenaar, zijn aannemer, zijn onderaannemer of zijn personeel een verborgen gebrek bevat en Molenaar
van zodanig verborgen gebrek binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.
3. Een gebrek als bedoeld in het tweede lid onder b is slechts dan als een verborgen gebrek aan te merken, indien het, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering
dan wel bij de bezichtiging van het werk, bedoeld in artikel 10, tweede lid, door de opdrachtgever redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.
4. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na de in het eerste lid bedoelde dag.
5. Tekortkomingen van Molenaar in de nakoming van haar verplichtingen kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien deze niet te wijten zijn aan haar schuld noch
krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening dienen te komen. Onder dergelijke, niet aan Molenaar toe te rekenen tekortkomingen worden in elk geval begrepen de gevolgen van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in c.q. beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, werkstaking, brand of storing in het bedrijf van Molenaar of in dat van ÈÈn of meer van haar toeleveranciers, extreme
weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, niet of niet tijdige levering van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld van de hulppersonen en
andere soortgelijke omstandigheden.
6. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Molenaar, indien zij door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen (tijdig) na te komen, het recht de
uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Een en ander laat de verplichting van opdrachtgever op het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te
betalen onverlet.
Artikel 11: Overgang risico en eigendom
1. Al hetgeen de uitvoering van de door Molenaar te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van het werk of elders is aangevoerd of opgeslagen, is voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
2. Het werk is na oplevering voor risico van de opdrachtgever.
3. Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het werk c.q. de gebruikte materialen pas eigendom van de opdrachtgever, nadat hij jegens Molenaar integraal heeft
voldaan aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende betalingsverplichtingen. Indien opdrachtgever ook na daartoe strekkend verzoek met betaling in gebreke
blijft, heeft Molenaar te allen tijde het recht haar eigendommen terug te nemen. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 12: Tussentijdse wijziging en beÎindiging van de overeenkomst
1. Indien het aan Molenaar opgedragen werk, waartoe de levering door de opdrachtgever plaatsvindt, in onvoltooide staat wordt beëndigd, dan wel indien de overeenkomst tussen Molenaar en diens opdrachtgever wordt opgezegd, is Molenaar bevoegd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Hetzelfde
geldt indien de overeenkomst tussen Molenaar en diens opdrachtgever wordt ontbonden.
2. In de in het vorige lid bedoelde gevallen, evenals in de gevallen van tussentijdse beÎindiging van de overeenkomst door Molenaar en van het door Molenaar in
onvoltooide staat beÎindigen van het opgedragen werk - anders dan voorzover dit aan de opdrachtgever is toe te rekenen - heeft de opdrachtgever recht op de
prijs, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beÎindiging bespaarde kosten.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door overmacht of een andere oorzaak niet of slechts gewijzigd kan worden
geleverd, is iedere partij die dit bemerkt verplicht om hiervan onverwijld mededeling te doen aan de wederpartij teneinde in onderling overleg, hetzij de uitvoering van
de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, hetzij tot een andere redelijke oplossing te komen.
Artikel 13: Meer- en minderwerk
1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen van de overeenkomst, met inbegrip van wijzigingen ten aanzien van bestek, tekeningen etc;
b. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voorzover deze voor of bij het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien;
c. ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
e. in de gevallen waarin verrekening van meer of minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven.
2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk te worden vastgelegd.
Artikel 14: Garantie
1. Met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen garandeert Molenaar de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar verrichte werkzaamheden
en / of geleverde diensten en zaken en gebruikte materialen, alsmede de behoorlijke uitvoering daarvan, gedurende zes maanden, welke termijn begint te lopen na oplevering, dan wel na verrichting der werkzaamheden en diensten. Ten aanzien van de door derden geleverde materialen en / of diensten strekt deze garantie zich nimmer
verder uit, dan door die betreffende derden te verschaffen garanties.
2. Onder garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik. Elke garantie vervalt op het tijdstip waarop, anders dan door
Molenaar of met schriftelijke instemming van Molenaar, in het door Molenaar (op)geleverde wijzigingen worden aangebracht. Gebreken, die toe te rekenen zijn aan
opdrachtgever of derden, vallen niet onder deze garantie.
3. Deze garantiebepaling geldt slechts voorzover geen andersluidende garantie is overeengekomen.
Artikel 15: Overdracht rechten en plichten
1. Molenaar is te allen tijde bevoegd, zonder dat daarvoor instemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, alle voor haar uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen.
2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Molenaar nimmer bevoegd enig recht of enige verplichting, voortvloeiend uit een door opdrachtgever met Molenaar gesloten overeenkomst, aan een derde over te dragen.
Artikel 16: Verzuim en ingebrekestelling
1. Indien een partij in verzuim blijft en indien uit de overeenkomst voortvloeit dat daaraan een fatale termijn is verbonden, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim.
2. Indien een partij andere op haar rustende verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en de wederpartij haar in verband daarmee schriftelijk in gebreke stelt, zal
deze de nalatige partij daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog haar verplichtingen na te komen.
3. De wederpartij is in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als zij ten nutte van de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid dienstig oordeelt. Partijen zorgen ervoor dat de kosten, die voortvloeien uit de toepassing van de bedoelde maatregelen, binnen redelijke grenzen
blijven.
4. Indien een partij op grond van het in de vorige leden bepaalde in gebreke is en blijft haar verplichtingen na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde in de wet wordt een partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:
a. zij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. zij surséance van betaling aanvraagt;
c. ten laste van haar door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven;
d. zij de bedrijfsuitoefening staakt.
6. In een geval als in het voorgaande lid bedoeld heeft de wederpartij het recht om in de gevallen sub a, b en d zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden en in het geval sub c na rechterlijke tussenkomst en dan alleen als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.
7. Het in de voorgaande leden bepaalde laat onverlet het recht van de wederpartij:
a. om direct volledige betaling te vorderen van hetgeen de nalatige partij op grond van de overeenkomst verschuldigd is;
b. alle overige rechten geldend te maken ter zake van tekortkomingen zoals elders in deze Voorwaarden of de overeenkomst bepaald.
Artikel 17: Geschillen
1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten tussen aannemer en opdrachtgever of deze voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet
dwingend voorgeschreven, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Nederland.
3. Molenaar is bevoegd, zulks in afwijking van artikel 18.2, alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten tussen aannemer en opdrachtgever of deze
Voorwaarden, te onderwerpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te ís-Gravenhage indien de Arrondissementsrechtbank de absoluut bevoegde rechter is.

