
1 

 

Algemene leveringsvoorwaarden van: 
 
Wemax B.V. 
Leemolen 23 
2678 MG De Lier 
 

Inschrijfnummer K.v.K.  Den Haag: 58292446 

 
Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden  
1. Deze algemene voorwaarden zijn, ook zonder uitdrukkelijk beding, van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en 
overeenkomsten door en met Wemax B.V. (hierna te noemen: Aannemer) gesloten.  Aannemer verricht alle 
werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW e.v. in het bijzonder met 
betrekking tot opdrachten gericht op het verrichten van (projectmatige) werkzaamheden. Onder Opdrachtgever wordt in 
deze voorwaarden verstaan degene die aan Aannemer een opdracht verstrekt zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 
De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de 
werkzaamheden van Aannemer en de resultaten ervan geen rechten ontlenen. 
2. Afwijkingen van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de betreffende overeenkomst indien en voor zover beide 
partijen zulks schriftelijk overeenkomen. Afwijkingen zijn niet van toepassing op aanvullingen en / of wijzigingen van reeds 
verstrekte opdrachten; zij dienen alsdan door beide partijen andermaal schriftelijk te worden overeengekomen zonder dat 
Aannemer tot aanvaarding gehouden is.  
3. Met het accepteren van een offerte en het verstrekken van opdrachten erkent Opdrachtgever door Aannemer in de 
gelegenheid te zijn gesteld kennis te nemen van deze algemene voorwaarden, hiervan kennis te hebben genomen en deze 
te hebben aanvaard. Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
4. Indien Opdrachtgever op grond van deze voorwaarden gehouden is Aannemer te vrijwaren, dan is hij verplicht de door 
Aannemer te maken kosten van rechtsbijstand integraal aan haar te vergoeden. 
5.  Deze algemene voorwaarden vervangen eventuele eerdere door de Aannemer gehanteerde algemene voorwaarden. 
6. De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de 
toepasselijkheid daarvan op een later met de Aannemer gesloten overeenkomst in te stemmen. 
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden, laat de 
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
8. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen geldig voor Aannemer maar ook voor alle personen dien, op welke wijze dan 
ook, voor Aannemer werkzaam zijn of zijn geweest dan wel voor alle personen die door Aannemer bij de uitvoering van 
enige opdracht worden ingeschakeld. De algemene voorwaarden gelden tevens voor alle personen voor wiens handelen of 
nalaten Aannemer aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld. 
 
Artikel 2 Bevestiging 
1. Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, moeten indien de Opdrachtgever zulks 
schriftelijk verlangt, uiterlijk binnen zeven dagen na het daartoe strekkende verzoek schriftelijk door Aannemer worden 
bevestigd door toezending van een ondertekende orderbevestiging.  
2. De Opdrachtgever die niet instemt met de inhoud van een aan hem door Aannemer gezonden orderbevestiging dient 
uiterlijk binnen tien dagen na dagtekening van die bevestiging schriftelijk bezwaar daartegen te maken, bij gebreke waarvan 
hij geacht wordt met de inhoud van de orderbevestiging te hebben ingestemd.  
3. Indien de Opdrachtgever op de in het vorige lid van dit artikel voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt tegen de 
inhoud van de orderbevestiging, is Aannemer niet gehouden een aanvang te maken met de (voorbereiding van) uitvoering 
van enig gedeelte van de betreffende overeenkomst, alvorens over de inhoud van de orderbevestiging schriftelijk 
overeenstemming is bereikt.  
 
Artikel 3 Offertes  
1. Alle prijsopgaven en / of offertes van Aannemer zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.  
2. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk een andere geldingsduur op de offerte is 
vermeld.  
3. Aannemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig doorgeven van prijsveranderingen aan 
Opdrachtgever, noch voor druk- of schrijffouten in prijscouranten, folders, correspondentie, orderbevestigingen e.d.  
 
Artikel 4 Prijzen  
1. Alle door Aannemer berekende prijzen zijn berekend op basis van de op het tijdstip van totstandkoming van de 
overeenkomst geldende prijzen en kosten van prijsbepalende factoren. Alle door de Aannemer vermelde tarieven zijn 
exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.  
2. Van een wijziging van de overeengekomen prijs als bedoeld in lid 1 van dit artikel doet Aannemer schriftelijk mededeling 
aan de Opdrachtgever. De gewijzigde prijs geldt met ingang van de dag waarop de wijziging in prijzen en/of prijsbepalende 
factoren is ingetreden behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde.  
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3. De Opdrachtgever heeft het recht om binnen drie dagen na dagtekening van de in lid 2 van dit artikel bedoelde 
mededeling, de opdracht schriftelijk terug te nemen. Alsdan is de Opdrachtgever gehouden hetgeen reeds is gepresteerd 
en/of geleverd door Aannemer, terstond aan haar te voldoen op basis van de voor de wijziging geldende prijs.  
 
Artikel 5 Zekerheid stellen  
1. Aannemer is steeds gerechtigd alvorens met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen naar haar oordeel 
voldoende zekerheid van de Opdrachtgever te vorderen voor tijdige en algehele nakoming door deze van op hem rustende 
betalings- en andere verplichtingen.  
2. Indien opdrachten in gedeelten dienen te worden opgeleverd en/of voltooid, dan is Aannemer steeds gerechtigd 
onmiddellijke betaling van de reeds opgeleverde/gepresteerde gedeelten te verlangen, zelfs indien een later tijdstip van 
betaling was overeengekomen, en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat de Opdrachtgever aan 
al zijn verplichtingen ter zake van de reeds opgeleverde gedeelten aan Aannemer heeft voldaan.  
 
Artikel 6 Betaling  
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient volledige betaling van de door Aannemer aan de Opdrachtgever 
verzonden facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden. De betalingstermijn betreft een 
fatale termijn. De Opdrachtgever is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging 
of ingebrekestelling, in verzuim. 
2. In geval van niet tijdige betaling is de Opdrachtgever vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, over het 
factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan.  
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd compensatie / verrekening toe te passen, of betaling te weigeren of op te schorten, op 
grond van vermeende ondeugdelijke prestatie en/of levering of enige andere tekortkoming aan de zijde van Aannemer.  
4. Bezwaren tegen een factuur dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk ter kennis van Aannemer te worden 
gebracht, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de juistheid van de factuur te hebben erkend.  
5. Aannemer stelt de Opdrachtgever op verzoek een zogenaamde G-rekening ter beschikking waarop de Opdrachtgever een 
deel van de factuur mag betalen. Betalingen op deze G-rekening beperken een eventuele fiscale aansprakelijkheid van de 
Opdrachtgever indien Aannemer niet aan haar verplichtingen die betrekking hebben op de lonen van haar medewerkers 
kan voldoen jegens de Belastingdienst. 
 
Artikel 7 (Buiten)gerechtelijke invordering  
1. Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering is de Opdrachtgever naast de hoofdsom en de rente de 
buitengerechtelijke en gerechtelijk incassokosten, waaronder die van rechtsbijstand, verschuldigd. De gehoudenheid tot 
het vergoeden van buitengerechtelijke incassokosten volgt uit het enkele feit der aanschrijving door een derde belast met 
de invordering.  
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van de openstaande 
hoofdsom, met een minimum van € 1500, - excl. BTW, onverminderd het recht van de Aannemer om de werkelijke kosten 
die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. 
3. Betalingen door de Opdrachtgever dienen eerst ter afdoening van alle verschuldigde (vertragings)rente en kosten en 
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht of de Opdrachtgever aangeeft dat de betaling 
betrekking heeft op een bepaalde factuur. 
 
Artikel 8 Opschorting verplichtingen / ontbinding overeenkomst  
1. Indien de Opdrachtgever jegens Aannemer geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de nakoming van enige op 
hem rustende verplichting, alsmede in geval van faillissement, aanvraag tot surseance van betaling, liquidatie van zaken van 
de Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen dan 
wel in geval van ondercuratelestelling of onderbewindstelling van Opdrachtgever, is iedere vordering die Aannemer op hem 
mocht hebben direct en geheel opeisbaar. Alsdan is Aannemer gerechtigd, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, 
de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten, of gedeelten daarvan, op te schorten tot voldoende zekerheid is 
gesteld voor de nakoming van de verplichting die de Opdrachtgever jegens haar heeft, dan wel deze geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden zonder deswege gehouden te zijn tot vergoeding van kosten, schade interesten en onverminderd overige haar 
toekomende rechten. 
2. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had 

ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of 
namens Aannemer nog niet is uitgevoerd. Voor de reeds ontvangen prestaties blijft de betalingsverplichting te allen tijde 
bestaan. 

3. Bedragen die door Aannemen voor de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij 
reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan hem 
verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.  

 
Artikel 9 Hoofdelijke aansprakelijkheid bij meer Opdrachtgevers  en annulering 
1. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht aan Aannemer hebben verstrekt, is ieder van hen 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle voor de gezamenlijke Opdrachtgevers uit de opdracht voorvloeiende 
verplichtingen.  
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2. Annulering door de Opdrachtgever, voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, is slechts mogelijk 
indien Aannemer daarin toestemt. Alsdan is Opdrachtgever aan Aannemer ten minste 30% van de overeengekomen prijs 
voor de overeengekomen duur van de betreffende opdracht verschuldigd. 
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid voor schade  
1. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade die voor Opdrachtgever en/of een derde ontstaat als gevolg van 
werkzaamheden die worden uitgevoerd volgens aanwijzing en/of gegevens die door de Opdrachtgever, zijn personeel en/of 
daartoe door hem aangewezen derden zijn verstrekt.  
2. Indien Aannemer door derden wordt aangesproken tot vergoeding van kosten schaden of interesten, waarvoor zijn 
ingevolge het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid heeft uitgesloten, zal de Opdrachtgever Aannemer 
volledig vrijwaren.  
3. Aannemer is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen die voor de Opdrachtgever voortvloeien uit enige 
gedraging van Aannemer of haar ondergeschikte(n), behalve in geval van opzet of grove schuld.  
4. Indien Aannemer gehouden is de schade die de Opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding nimmer meer 
bedragen dan het bedrag dat in een voorkomend geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. 
5. Alle aanspraken van Opdrachtgever jegens Aannemer (op welke grond dan ook) vervallen in ieder geval na 6 maanden 
nadat Opdrachtgever bekend is geworden met dan wel redelijkerwijs bekend had moeten zijn met het bestaan van deze 
aanspraken. 
 
Artikel 11 Termijn uitvoering opdracht  
1. Opdrachten dienen te worden uitgevoerd binnen een door partijen overeengekomen termijn. De overeengekomen 
termijn gaat in, wanneer over alle details ten aanzien van de uitvoering van de opdracht schriftelijk overeenstemming is 
bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in het bezit van Aannemer zijn gekomen.  
2. Aannemer voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd welke 
haar, rekening houdend met de wensen van de Opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomt.  
3. De aanvangstijd van de opdracht en de termijn waarbinnen gepresteerd behoort te worden, worden bij benadering 
vastgesteld. Afwijkingen en overschrijdingen van de overeengekomen termijnen vestigen geen aansprakelijkheid van 
Aannemer, voor zover daarvoor de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet wordt overschreden.  
4. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten het toedoen van Aannemer, ook al was deze ten tijde van het tot 
stand komen van de overeenkomst te voorzien, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst blijvend of tijdelijk 
wordt verhinderd. Als zodanig zullen onder andere gelden oorlog, brand, onlusten, natuurrampen, storingen in het vervoer, 
stakingen en maatregelen van overheidswege.  
5. In geval van overmacht zal de Opdrachtgever aan Aannemer nog gedurende 1 maand na de overeengekomen termijn als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel de gelegenheid moeten geven haar verplichtingen na te komen. Indien de overmacht 
toestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, heeft ieder der partijen het recht om, zonder 
gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden bij aangetekend schrijven geadresseerd aan de 
wederpartij, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten, schade en interessen.  
 
Artikel 12 Uitvoering werkzaamheden door Aannemer  
1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de medewerkers van Aannemer, hieronder begrepen, maar niet beperkt tot 
haar werknemers zoals bedoeld in artikel 7:610 BW en door Aannemer ingeleende uitzendkrachten, hun werkzaamheden 
onbelemmerd en tijdig kunnen aanvangen en voortzetten en dient daartoe alle beletselen weg te nemen.  
Voorts dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de medewerkers van Aannemer te allen tijde in de gelegenheid 
zijn hun werkzaamheden te verrichten gedurende normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien 
Aannemer tijdig aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat zij het voor de voortgang van de opdracht noodzakelijk acht 
het tijdstip van het begin of einde der werkuren buiten de normale werkuren te stellen.  
2. Opdrachtgever dient Aannemer in te lichten omtrent alle voor de werkzaamheden relevante omstandigheden.  
3. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat de Opdrachtgever aan een van zijn in lid 1 en 2 van 
dit artikel bedoelde verplichtingen niet heeft voldaan.  
4. Opdrachtgever is gehouden door Aannemer geleden schade die het gevolg is van het niet voldoen aan de verplichtingen 
uit leden 1 en 2 van dit artikel aan haar te vergoeden. Tot schade als bedoeld in de eerste zin wordt in ieder geval gerekend 
schade en kosten die het gevolg zijn van vertraging bij de aanvang of tijdens de uitvoering van de opdracht, veroorzaakt 
door Opdrachtgever.  
5. Indien Aannemer door derden wordt aangesproken tot vergoeding van kosten, schaden en interessen waarvoor zij 
ingevolge het bepaalde in lid 3 van dit artikel niet aansprakelijk is, zal Opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren.  
6. Aannemer is nimmer gehouden tot vergoeding van enige bedrijfsschade en/of gevolgschade geleden door 
Opdrachtgever, hoe ook genaamd of ontstaan. Voor zover Aannemer tot vergoeding van schade gehouden is, zal de 
schadevergoeding nimmer meer bedragen dan in het betreffende geval wordt uitbetaald op basis van de door Aannemer 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op grond van de 
aansprakelijkheidsverzekering, geldt dat de aansprakelijkheid van Aannemer beperkt is tot de overeengekomen prijs. Indien 
de opdracht een looptijd heeft van langer dan 6 maanden, dan wordt de hiervoor genoemde aansprakelijkheid beperkt tot 
de overeengekomen prijs die Aannemer over de laatste 6 maanden van Opdrachtgever heeft mogen ontvangen.  
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7. Opdrachtgever is gehouden zich te verzekeren tegen materiele schade van Opdrachtgever, Aannemer en/of derden die 
tijdens de uitoefening van de opdracht kan ontstaan op of rondom de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd.  
 
Artikel 13 Meerwerk  
Aannemer is gerechtigd meerwerk ten gevolgen van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan Opdrachtgever in 
rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 
Artikel 14 Aangaan arbeidsverhouding  
Opdrachtgever zal zich onthouden om direct of indirect aanbiedingen te doen aan medewerkers van Aannemer met als 
doel het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker van Aannemer.  
Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker verstaan: Het 
aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht 
door de Opdrachtgever met de medewerker; Het laten ter beschikking stellen van de betreffende medewerker aan de 
Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een uitzendonderneming); De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een 
arbeidsverhouding aan te gaan met medewerker indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel 
bepaalde. De Opdrachtgever brengt Aannemer schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de medewerker een 
arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. Partijen zijn een schriftelijke 
overeenkomst aangegaan waarin de schadeloosstelling voor de Aannemer is vastgelegd.  
Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor bepaalde binnen een termijn van zes maanden na afloop van deze 
overeenkomst toch een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker van Aannemer, is de Opdrachtgever aan 
Aannemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,00 per dag.  
 
Artikel 15 Geheimhouding 
Opdrachtgever en Aannemer zijn vertrouwelijkheid verschuldigd ten aanzien van elkaar, behoudens de wettelijke plicht tot 
openbaarmaking. Partijen zullen derhalve geheimhouding betrachten met betrekking tot alle bijzonderheden van de 
wederpartijen daarmee gelieerde ondernemingen betreffende of daarmee verband houdende. 
 
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen 
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. Alle vorderingen en geschillen welke uit overeenkomsten of daaruit voortvloeiende nadere 
overeenkomsten, of de uitvoering daarvan kunnen ontstaan, worden in eerste instantie berecht door de bevoegde rechter 
te ‘s-Gravenhage, Nederland. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of 
vernietigd zouden worden, zullen de opdracht en de overige algemene voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen die 
niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel 
mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 
 
Wemax B.V. Algemene voorwaarden, statutair gevestigd te De Lier.  
Deze algemene voorwaarden zijn aangegaan in verband met het sluiten van een overeenkomst van opdracht ex artikel 
7:400 BW e.v.  
Gedeponeerd onder nummer 58292446 KvK. Den Haag  


