
Algemene voorwaarden Peter Mostard Woodworker 

  

Artikel 1.Toepasselijkheid  

a.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen 

alsmede op alle overeenkomsten door ons met derden aangegaan.  

b.    Indien onze opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert, zijn 

de voorwaarden uitsluitend van toepassing, indien en voor zover de 

toepasselijkheid van die voorwaarden door ons schriftelijk wordt 
aanvaard.  

Artikel 2 offerte  

a.    Al onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend. De daarin 

opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de 

in de aanbieding omschreven werkzaamheden, zulks gedurende het 

daarin aangegeven tijdvak, echter met een maximum van een maand na 

de offertedatum.  

b.    In de aanbieding opgenomen termijnen worden door ons bij 

benadering opgegeven. Overschrijding van een termijn door welke 

oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht tot het opschorten van 
enige op hem rustende verplichting noch op schadevergoeding of 

ontbinding van de met hem gesloten overeenkomst.  

c.    Aanbiedingen, alsmede alle daarbij ter beschikkin gestelde gegevens, 

blijven ons eigendom en mogen zonder toestemming niet aan derden 

worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.  

d.   Bij het maken van een nieuw ontwerp geldt: Als de opdrachtgever na 

het maken van een schetsontwerp met bijbehorende offerte afziet van het 

verlenen van de opdracht, dan worden ontwerpkosten in rekening 

gebracht. De opdrachtgever dient het toegezonden ontwerp weer terug te 
zenden naar de Peter Mostard Woodworking. 

Artikel 3. Tot standkoming van een overeenkomst.  

Een overeenkomst komt tot stand, indien de door ons uitgebrachte 

aanbieding / offerte door de opdrachtgever is geretourneerd en op ons 

kantoor is ontvangen.  

Artikel 4. Inhoud van de overeenkomst  

a.   De aanbieding/ offerte wordt geacht de inhoud van de overeenkomst 

juist en volledig weer te geven. Wijziging van de overeenkomst komt 

eerst tot stand, doordat een wijziging schriftelijk door ons wordt 

bevestigd.  
b.   Het auteursrecht van het ontwerp, de ontwerpschets en het 

definitieve meubel blijft bij Peter Mostard Woodworker. Voor elke andere 

vorm van gebruik (zoals reproductie, namaken, plaatsing op internet, 

verhuur etc.) dan het normale gebruik als meubel in huis- of 

werkomgeving dient de opdrachtgever toestemming te vragen aan Peter 

Mostard Woodworker. 

Artikel 5. Betaling.  

a.    Voordat wij  overgaat tot het uitvoeren van het ontwerp dient de 

opdrachtgever een aanbetaling te doen ter hoogte van minimaal de 
begrootte materiaalkosten.  
b.   Indien door de opdrachtgever niet tijdig overeenkomstig het bepaalde 

onder a wordt betaald, is opdrachtgever vanaf dat tijdstip in verzuim, 

zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, opdrachtgever wordt 

vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 1% per maand over het 

factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle 

maand geldt.  

d.    Wij zijn te alle tijde gerechtigd, alvorens de overeengekomen 

werkzaamheden voort te zetten, van de opdrachtgever te verlangen dat 

hij naar ons voordeel voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van 
zijn betalingsverplichtingen. Indien opdrachtgever daartoe niet bereid is, 

zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomt te 

ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.  

e.    Indien wij onze vordering ter incasso uit handen geven, komen alle 

daaraan verbonden kosten ten last van de opdrachtgever ( ondermeer 

kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten recht, 

deurwaarderskosten en kosten van incassobureaus). Deze kosten worden 

gesteld op 15%,= exclusief BTW, onverminderd ons recht om vergoeding 

van de werkelijk gemaakte kosten te vorderen, indien deze hoger zijn.  
Artikel 8.Prijzen.  

a.    Al onze prijzen worden vermeerderd met BTW.  

Artikel 9. Aansprakelijkheid.  

a.    Iedere aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van bouwkundige 

constructies alsmede voor daaruit voortvloeiende schade, wordt door ons 

uitgesloten.  

b.    Wij zijn jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die 

hij lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten, die door ons of ons personeel 

bij de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt, indien en voor 

zover deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld.  
c.    Wij zijn niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor fouten, 

waarmee opdrachtgever vooraf bekend was of die kennis te stellen. 

Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen, 

die zonder onze toestemming door of vanwege opdrachtgever in verband 

met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden worden 

verricht.  

d.    Bij de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden zijn wij 

bevoegd om op eigen kosten maatregelen te treffen ter beperking van de 

(dreigende) schade, zonder dat wij daartoe toestemming van de 
opdrachtgever behoeven.  

e.    Ramingen en begrotingen worden door ons steeds naar beste weten 

opgesteld. Blijkt het werk binnen deze ramingen en begrotingen niet 

uitvoerbaar, dan zijn wij daarvoor jegens opdrachtgever niet 

aansprakelijk.  

f.    In geen geval aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade, die 

ontstaat na 6 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip waarop wij de 

overeengekomen werkzaamheden hebben beëindigd.  

g.    Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren van aanspraken van 
derden, verbandhoudend met de uitvoering van de overeengekomen 

werkzaamheden waaronder begrepen regresacties van 

verzekeringsmaatschappijen.  

h.    Iedere verdere aansprakelijkheid, buiten de in dit artikel vermelde 

gevallen, wordt uitgesloten, zodat wij in het bijzonder niet aansprakelijk 

zijn voor schade ontstaan door gebreken aan geleverde producten of 

diensten, bedrijfsschade, of welke vorm van gevolgschade ook.  

Artikel 10. Reclames.  

a.    Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen nadat opdrachtgever 

bekend was of bekend had kunnen zijn met de grond waarop wordt 
gereclameerd.  

b.    Reclame dient schriftelijk en bij aangetekende brief te geschieden, 

onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking 

heeft.  

c.    Indien gehandeld wordt in strijd met het bepaalde in de voorgaande 

leden van dit artikel, vervalt elk recht op schadeloosstelling.  

d.    Reclames geven opdrachtgever nimmer het recht om betaling van 

het niet betwiste gedeelte van onze factuur ( en) op te schorten of zich 

ten aanzien van enige vordering op compensatie te beroepen.  
Artikel 11. Uitstel van de opgedragen werkzaamheden.  

a.    De meubels worden op maat voor de opdrachtgever gemaakt. Dit 

betekent dat als het vervaardigen van het meubel is begonnen er in 

principe geen veranderingen meer in de maatvoering, functie, 

vormgeving of kleur (als deze is aangebracht) van het meubel kunnen 

worden gemaakt. Of hierop een uitzondering kan worden gemaakt is ter 

beoordeling van Peter Mostard Woodworking. Zijn er naar het oordeel van 

de Peter Mostard Woodworking  nog aanpassingen mogelijk, dan geldt het 

volgende: De extra kosten voor materiaal en arbeid voor tussentijdse 

aanpassingen na aanvang van het maakproces, worden extra in rekening 
gebracht. Hierbij is de Peter Mostard Woodworking niet meer gehouden 

aan de eventueel afgesproken maximumprijs  
b.   In geval van uitstel van de opgedragen werkzaamheden of van een 

gedeelte daarvan, hebben wij de bevoegdheid om naar de stand waarin 

het werk zich bevindt, onze werkzaamheden en de door ons gemaakte 

onkosten aan opdrachtgever te declareren.  

Artikel 12. Ontbinding.  

Wij behouden ons het recht voor om door enkele schriftelijke 

mededelingen aan opdrachtgever de met hem gesloten overeenkomst 
zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, 

indien de hieronder te vermelden omstandigheden zich voordoen. Ingeval 

van ontbinding volgens dit artikel wordt ieder aansprakelijkheid onzerzijds 

jegens opdrachtgever uitgesloten. Ontbinding volgens dit artikel is 

mogelijk indien.  

-Opdrachtgever niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor 

hem uit de met hem gesloten overeenkomst voortvloeien.  

-Opdrachtgever overlijdt of tot liquidatie van zijn onderneming besluit.  

-Faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd van of door 

opdrachtgever.  
-Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.   

Volgens het voorgaande lid van dit artikel komt aan ons toe een zodanig 

gedeelte van het honorarium en de verschotten als met de stand van het 

werk overeenkomt. Daarenboven is opdrachtgever aan ons verschuldigd 

bij wijze van gefixeerde schadevergoeding 50% van het honorarium 

waarop wij aanspraak zouden hebben bij volledige uitvoering van het 

werk.  

Artikel 13. Overmacht.  

a.    In geval van overmacht hebben wij het recht om zonder rechtelijke 
tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk tussenkomst ontbonden te verklaren, 

zonder dat wij tot enige vergoeding van schade jegens opdrachtgever 

gehouden zijn. Opdrachtgever is honorarium en verschotten aan ons 

verschuldigd naar de stand van het werk op dat tijdstip.  

b.    Onder overmacht worden onder meer de navolgende 

omstandigheden verstaan: oorlog, onlusten, overstromingen en andere 

rampen, al of niet in Nederland, gebrek aan grondhulp, en brandstoffen, 

bedrijfsstoringen, brand, staking, overheidsingrijpen, verkeersstoringen, 

transportmoeilijkheden, diefstal van ons in reparatie of bewaring gegeven 
goederen, al dan niet in ons eigen bedrijf en in het algemeen een 

zodanige wijziging van omstandigheden, dat ( verdere) nakoming van 

onze verplichtingen voor ons zo bezwaarlijk wordt, dat deze in 

redelijkheid van ons niet kan worden verlangd.  

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.  

Op al onze overeenkomsten zal Nederlands recht van toepassing zijn.  


