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1. Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
1.1. Schilderwerken de Kruyf bv: de besloten 
vennootschap Schilderwerken de Kruyf (hierna: 
‘De Kruyf bv’), gevestigd aan de Nijverheidsweg 
35, 7991 CZ  te Dwingeloo, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 04075690 en rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer R.B.M. de Kruijf. 
1.2. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 
aan De Kruyf bv. 
1.3. Partijen: De Kruyf bv en de opdrachtgever 
samen. 
1.4. Ondergeschikten: werknemers en 
medewerkers van De Kruyf bv die geen 
procuratie hebben.  
 
2. Werkingssfeer 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op alle prijsaanbiedingen, overeenkomsten 
en/of offertes tussen De Kruyf bv en de 
opdrachtgever.  
 
3. Prijsaanbiedingen  
3.1. Alle prijsaanbiedingen en/of offertes van De 
Kruyf bv zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 
30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
3.2. Na aanvaarding hiervan heeft De Kruyf bv 
het recht het aanbod, de prijs, de leveringstijd 
en/of de offerte binnen 5 werkdagen na 
ontvangst van de mondelinge en/of schriftelijke 
aanvaarding door de wederpartij te herroepen. 
3.3. Alle overeenkomsten worden steeds 
afgesloten op basis van de op het tijdstip van 
afsluiting geldende prijzen. 
3.4. Alle prijzen genoemd door De Kruyf bv zijn 
exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders 
aangegeven.  
3.5. De Kruyf bv mag prijswijzigingen van 
maximaal 10% doorvoeren, waarbij de 
wederpartij het recht heeft de overeenkomst 
schriftelijk te ontbinden binnen één week na 
aanzegging van de prijswijzigingen. 
 
4. Overeenkomst  
De overeenkomst van koop en verkoop van 
goederen en de uitvoering van werkzaamheden 
komt tot stand door bevestiging door De Kruyf 
bv.  
 
5. Ondergeschikten 
Afspraken, overeenkomsten en/of toezeggingen 
door ondergeschikte leden van het personeel 
van De Kruyf bv zijn niet bindend, voor zover ze 
door De Kruyf bv niet zijn bevestigd.  
 
6. Aanbetaling  
6.1. De Kruyf bv is gerechtigd bij aanvang van de 
werkzaamheden een aanbetaling van minimaal 
25% te verlangen. Het voorschot wordt 
verrekend met de einddeclaratie.   
6.2. Indien door een toerekenbare tekortkoming 
in de nakoming gelegen aan de zijde van De 
Kruyf bv de overeenkomst wordt ontbonden 
heeft de opdrachtgever het recht op 
terugbetaling van de gedane aanbetaling 
inclusief de wettelijke rente.  
 
7. Verplichtingen van de Opdrachtgever 
7.1. De opdrachtgever stelt De Kruyf bv in de 
gelegenheid het werk te verrichten.  
7.2. De opdrachtgever verschaft De Kruyf bv de 
hem ter beschikking staande 
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de 
voor het werk benodigde energie en water. De 
kosten van elektriciteit, gas en water komen 
voor rekening van de opdrachtgever. 
7.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen 
dat door derden uit te voeren werkzaamheden 
en/of leveringen die niet tot het werk van De 
Kruyf bv behoren zodanig en zo tijdig worden 
verricht dat de uitvoering van het werk daarvan 
geen vertraging ondervindt. Indien niettemin 
vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever De 
Kruyf bv daarvan tijdig in kennis te stellen.  
7.4. Indien de aanvang of voortgang van het 
werk wordt vertraagd door omstandigheden, als  

 
bedoeld in het voorgaande lid, dient de 
opdrachtgever de daarmee in verband 
houdende schade en kosten aan De Kruyf bv te 
vergoeden indien deze omstandigheden hem 
kunnen worden toegerekend.  
7.5. De opdrachtgever draagt het risico voor 
schade veroorzaakt door:  
- Onjuistheden in de opgedragen 
werkzaamheden; 
- Onjuistheid in de door de opdrachtgever 
verlangde instructies en werkwijzen; 
- Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan 
het werk wordt verricht; 
- Gebreken in materialen of hulpmiddelen die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt 
gesteld.  
 
8. Meer- en minderwerk 
8.1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen 
partijen mondeling en/of schriftelijk is 
overeengekomen. 
8.2. De opdrachtgever heeft het recht voor of 
tijdens de uitvoering van het werk hierin 
wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk dat 
als zodanig is opgedragen zal voor uitvoering en 
verrekening in aanmerking komen.  
8.3. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat 
onverlet de aanspraken van de opdrachtgever 
op de uitvoering, respectievelijk van De Kruyf bv 
op de verrekening daarvan, indien en voor zover 
door andere middelen zal worden bewezen dat 
het meerwerk als zodanig is opgedragen. 
 
9. Termijnen  
9.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn 
geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.  
9.2. De opdrachtgever dient De Kruyf bv 
derhalve in gebreke te stellen en een redelijke 
termijn te geven alsnog na te komen, zonder dat 
de opdrachtgever het recht tot ontbinding of 
schadevergoeding heeft.  
9.3. Een redelijke termijn is twee maanden.  
9.4. Overschrijding van de leveringstermijn met 
maximaal 2 maanden geeft de wederpartij niet 
het recht de levering te annuleren of de betaling 
van de goederen te weigeren en/of 
schadevergoeding te eisen.  
9.5. De goederen reizen voor rekening en risico 
van de wederpartij.  
9.6. De Kruyf bv heeft aan haar leveringsplicht 
voldaan door de goederen éénmaal aan de 
bieden op het afgesproken tijdstip aan de 
opdrachtgever. Het aanbod van levering wordt 
met levering gelijkgesteld.  
9.7. Bij weigering in ontvangstname van de 
goederen door de opdrachtgever zal De Kruyf bv 
deze tot 30 dagen na aanbieding (doen) opslaan, 
in welk geval de kosten van (retour)vracht, 
opslag en andere noodzakelijke kosten voor 
rekening van de opdrachtgever komen.  
9.8. De Kruyf bv zal de opdrachtgever alsdan 
mondeling en/of schriftelijk berichten dat deze 
goederen/werkzaamheden binnen 30 dagen 
afgenomen dienen te worden hetgeen een 
fatale termijn is. Na voormelde termijn van 30 
dagen is De Kruyf bv gerechtigd de goederen 
aan een derde te verkopen of anderszins 
daarover te beschikken.  
 
10. Uitbesteding werk aan derden  
De Kruyf bv heeft het recht om de 
werkzaamheden (gedeeltelijk) te laten 
verrichten door derden. 
 
11. Oplevering  
11.1. Wanneer partijen een vaste datum van 
oplevering zijn overeengekomen, wordt het 
werk op deze datum opgeleverd. Wanneer 
partijen een vermoedelijke datum van 
oplevering zijn overeengekomen, wordt het 
werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.  
Het werk is opgeleverd wanneer De Kruyf bv aan 
de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het 
werk voltooid is en deze het werk heeft 
aanvaard.  
 

 
11.2. Het werk wordt als opgeleverd 
beschouwd:  
- Wanneer uiterlijke 8 werkdagen zijn verstreken 
nadat de opdrachtgever van De Kruyf bv de 
mededeling heeft ontvangen dat het werk 
voltooid is en deze heeft nagelaten het werk 
binnen die termijn te aanvaarden; 
- Wanneer de opdrachtgever het aangelegde 
en/of uitgevoerde werk weer in gebruik heeft 
genomen, met dien verstande, dat door de 
ingebruikneming van een gedeelte van het werk, 
dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, 
tenzij aan ingebruikneming verbonden gevolg 
(oplevering) niet gerechtvaardigd is.  
 
12. Garanties 
12.1. De Kruyf bv garandeert dat eventuele 
gebreken in het werk na oplevering, gedurende 
de hierna te noemen perioden kosteloos zullen 
worden verholpen, tenzij De Kruyf bv aantoont 
dat het gebrek geen verband houdt met het 
werk. 
12.2. De Kruyf bv en de opdrachtgever kunnen 
schriftelijk overeenkomen dat de 
garantievoorwaarden zoals in deze algemene 
voorwaarden vermeld, niet van toepassing zijn 
op een werk, dat is aangenomen onder de 
uitdrukkelijke voorwaarden dat deze 
garantievoorwaarden hiervoor niet gelden.  
12.3. Het staat De Kruyf bv vrij om met de 
opdrachtgever andere garantievoorwaarden te 
maken.  
12.4. Garantie buitenschilderwerken: de 
garantie wordt gegeven op het uitgevoerde 
buitenschilderwerk voor een periode van drie 
jaar.  
12.5. Garantie binnenschilderwerk: de garantie 
wordt gegeven op het uitgevoerde 
binnenschilderwerk voor een periode van vier 
jaar.  
12.6. Garanties glas: De garantie wordt gegeven 
voor een periode van 10 jaar. Buiten deze 
garantie vallen mechanische en thermische 
breuken. Na 3 jaar komen de kosten voor het 
plaatsen/monteren van het glas voor rekening 
van de opdrachtgever.  
 
13. Overmacht 
13.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 
6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een 
tekortkoming van De Kruyf bv in de nakoming 
van enige verplichtingen ten aanzien van de 
opdrachtgever niet aan De Kruyf bv kan worden 
toegerekend in een van de wil van De Kruyf bv 
onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming 
van de verplichtingen ten aanzien van de 
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt 
verhinderd of waardoor de nakoming van zijn 
verplichtingen in redelijkheid niet van De Kruyf 
bv kan worden verlangd.  
13.2. Tot de in lid 1 genoemde 
overmachtssituaties worden ook, maar niet 
uitsluitend, gerekend: ziekte van 
werknemers/medewerkers, stormschade en 
andere natuurrampen, belemmeringen door 
derden, belemmeringen in het vervoer in het 
algemeen, gehele of gedeeltelijke 
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar 
zowel hier te lande als in het land van herkomst 
van de materialen, uitsluitingen, verlies of 
beschadiging van goederen bij transport naar De 
Kruyf bv of de opdrachtgever, niet of niet tijdige 
levering van goederen door leveranciers van De 
Kruyf bv, ex- en importverboden, gehele of 
gedeeltelijk mobilisatie, belemmerende 
maatregelen van de overheid, storingen en 
ongevallen in het bedrijf of in de middelen van 
vervoer van De Kruyf bv, dan wel in de middelen 
van vervoer van derden, het opleggen van 
heffingen of andere overheidsmaatregelen, die 
een wijziging in de feitelijke omstandigheden 
meebrengen, onverwachte stroom-
,elektriciteit,-internet-,computer- en 
telecomstoringen, computervirussen en slechte 
weersomstandigheden.  
13.3. Indien zich een overmachtssituatie 
voordoet waardoor De Kruyf bv één of meer  
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verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan 
nakomen, dan is De Kruyf bv gerechtigd om zijn 
verplichtingen te annuleren, of deze op te 
schorten, respectievelijk te wijzigen, waarbij de 
opdrachtgever verplicht is de eventuele 
geleverde prestaties te betalen.  
13.4. De Kruyf bv is in een overmachtsituatie 
geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, 
ook niet als het als gevolg van 
overmachttoestand enig voordeel geniet.  
 
14. Eigendomsvoorbehoud  
14.1. Zolang De Kruyf bv geen volledige betaling 
inzake een overeenkomst van partijen met 
betrekking tot de uitvoering van werk of van de 
koop/verkoop (inclusief eventuele schade, 
kosten en rente daaronder begrepen) heeft 
ontvangen, blijven de geleverde goederen, 
eigendom van De Kruyf bv.   
14.2. De Kruyf bv heeft het recht deze goederen 
terug te vorderen en tot zich te nemen, indien 
de nalatige opdrachtgever zijn faillissement 
aanvraagt, of in staat van faillissement wordt 
verklaard, surseance van betaling aanvraagt of 
verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling 
ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen van toepassing wordt verklaard dan 
wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn 
eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.  
14.3. Alle daden van beschikking met betrekking 
tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de 
opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn 
betalingsverplichtingen heeft voldaan.  
 
15. Aansprakelijkheid  
15.1. De Kruyf bv is niet aansprakelijk voor de 
kosten of schade die ontstaan als direct of 
indirect gevolg van:  
- Overmacht; 
- Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, 
zijn ondergeschikten, dan wel andere personen 
die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
- Nalatigheden van de opdrachtgever in het 
onderhoud van de geleverde zaken; 
- Beschadigingen aan de geleverde zaken ten 
gevolge van mechanische en chemische, dan 
wel biologische invloeden van buitenaf; 
- Slijtage van geleverde zaken; 
- Verkleuringen aan de geleverde zaken ten 
gevolge van de inwerking van licht; 
- Enig andere van buiten afkomende oorzaak. 
15.2. De Kruyf bv is slechts aansprakelijk, voor 
zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot 
maximaal de factuurwaarde, voor schade aan 
werk, hulpstukken, materialen, alsmede aan het 
werk en/of eigendommen van de opdrachtgever 
en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of 
bewuste roekeloosheid van De Kruyf bv of van 
zijn ondergeschikten.  
15.3. De Kruyf bv is nooit aansprakelijk voor 
indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen of schade door 
bedrijfsstagnatie.  
15.4. De Kruyf bv is niet aansprakelijk voor het 
werk door hem uitgevoerd op of aan een door 
een derde bewerkte ondergrond, indien deze 
ondergrond niet deugdelijk mocht blijken te zijn.  
15.5. Breuk of beschadiging van glas, nadat dit 
door De Kruyf bv is geplaatst, komt voor 
rekening van de opdrachtgever.  
15.6 Zodra materialen, onderdelen of 
gereedschappen, die voor uitvoering van de 
opdracht benodigd zijn, op het werk zijn 
aangevoerd draagt de opdrachtgever de 
aansprakelijkheid voor alle risico’s en schade, 
van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan 
aan de materialen, installaties, onderdelen of 
gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, 
waterschade of beschadiging, zulks 
onverminderd de bevoegdheid van de 
opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg 
is van nalatigheden aan de zijde van De Kruyf bv.  
 
16. Annulering 
16.1. Indien de opdrachtgever de aan De Kruyf 
bv verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk  

 
 
annuleert, is opdrachtgever verplicht om aan De 
Kruyf bv alle met het oog op de uitvoering van 
de overeenkomst redelijkerwijze gemaakte 
(on)kosten te vergoeden, zulks onverminderd 
het recht van De Kruyf bv op schadevergoeding 
wegens winstverderving alsmede van de overige 
uit de bewuste annulering voortvloeiende 
schade en kosten.  
16.2. Opdrachtgever is voorts verplicht De Kruyf 
bv te vrijwaren tegen vorderingen van derden 
als gevolgen van de annulering van de opdracht.  
 
17. Recht op reclame 
17.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de 
(op)levering van de goederen c.q. van het werk 
deze grondig te inspecteren op gebreken en bij 
aanwezigheid daarvan, De Kruyf bv terstond 
schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de 
opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag 
van (op)levering De Kruyf bv wijst op gebreken, 
dan wordt de opdrachtgever geacht met de 
staat waarin het gekochte is geleverd of 
opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder 
recht op reclame.  
17.2. De Kruyf bv dient in staat te worden 
gesteld ingediende gebreken te controleren. Bij 
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring 
worden opgesteld die door beide partijen dient 
te worden ondertekend.  
17.3. Indien de gebreken naar het oordeel van 
De Kruyf bv juist is, zal De Kruyf bv hetzij een 
billijke schadevergoeding betalen tot ten 
hoogste de factuurwaarde van de geleverde 
goederen, hetzij de geleverde goederen gratis te 
vervangen na terugzending daarvan in de 
originele staat.  
 
18. Wanprestatie en ontbinding  
18.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze 
wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in 
gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling 
vereist is. Onverminderd het bepaalde in het 
Burgerlijk Wetboek zal De Kruyf bv ingeval van 
wanprestatie het recht hebben zijn 
verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op 
te schorten of de overeenkomst geheel of ten 
dele zonder rechterlijke tussenkomst als 
ontbonden te verklaren.  
18.2. Partijen hebben het recht om de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder 
rechterlijke tussenkomst, per aangetekende 
brief te ontbinden, indien:  
- De andere partij één of meer verplichtingen 
voortvloeiende uit de overeenkomst niet 
nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn 
is gegund om alsnog na te komen. De Kruyf bv 
heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer 
verplichtingen niet nakomt het recht, om de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten; 
- De andere partij faillissement aanvraagt of in 
staat van faillissement wordt verklaard, 
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op 
haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de 
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van 
toepassing wordt verklaard dan wel beslag op 
het geheel of een gedeelte van haar 
eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd; 
- De andere partij komt te overlijden of onder 
curatele wordt gesteld; 
- De andere partij overgaat tot staking of 
overdracht van haar bedrijf of van plan is 
Nederland te verlaten.  
18.3. De Kruyf bv is indien hij op lid 2 van dit 
artikel een beroep doet gerechtigd om enig 
bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op 
grond van door De Kruyf bv verleende diensten, 
zonder dat enige waarschuwing of 
ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te 
eisen, alles onverminderd het recht van De Kruyf 
bv op vergoeding van kosten en schade. 
 
19. Wijziging van opdracht 
19.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, 
van welke aard dan ook, schriftelijk of 
mondeling door of namens de opdrachtgever 
aangebracht, die hogere kosten veroorzaken  

dan waarop bij de prijsopgave kon worden 
gerekend, worden de opdrachtgever extra in 
rekening gebracht.  
19.2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken 
van de opdracht, alsnog de verlangde 
wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten 
door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan 
De Kruyf bv ter kennis zijn gebracht. Worden 
wijziging mondeling of telefonisch opgegeven, 
dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van 
de wijzigingen voor rekening van de 
opdrachtgever.  
19.3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot 
gevolg hebben dat de door de veranderingen 
overeengekomen levertijd door De Kruyf bv 
buiten zijn verantwoordelijkheid wordt 
overschreden. 
 
20. Verjaring 
Vorderingen op De Kruyf bv verjaren na verloop 
van één jaar na het tot stand komen van de 
rechtsbetrekking.  
 
21. Betaling en incasso 
21.1 De Kruyf bv is te allen tijde gerechtigd 
vooruitbetaling of zekerheidsstelling te 
verlangen alvorens tot levering of verdere 
levering over te gaan en bij weigering van 
opdrachtgever haar verplichtingen op de 
schorten.  
21.2. Betaling, verminderd met de aanbetaling, 
dient te geschieden binnen 8 dagen na 
factuurdatum door middel van overmaking op 
de bankrekening van De Kruyf bv. Het betreft 
hier een fatale termijn. 
21.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn 
van 8 dagen, is de opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever 
wettelijke rente verschuldigd.   
21.4. Wanneer, bij uitblijven van tijdige betaling, 
ook na een aanmaning geen betaling volgt, is De 
Kruyf bv gerechtigd alle maatregelen te nemen 
ter invordering van vordering(en) op de 
opdrachtgever.  
21.5. Alle te maken gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten komen voor rekening 
van de opdrachtgever.   
21.6. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig 
betaalt, is De Kruyf bv gerechtigd zijn 
verplichtingen op te schorten.  
21.7. Ingeval van liquidatie, faillissement of 
surseance van betaling van de wederpartij zullen 
de verplichtingen van de wederpartij 
onmiddellijk opeisbaar zijn.  
21.8. Betaling dient plaats te vinden zonder 
korting of verrekening. Door de wederpartij 
gedane betalingen strekken steeds ter 
afdoening in de eerste plaats van alle 
verschuldigde rente en kosten en in de tweede 
plaats van opeisbare facturen die het langst 
openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat 
de voldoening betrekking heeft op een latere 
factuur.  
 
22. Gevolgen nietigheid of vernietigbaar 
22.1. Wanneer één of meer bepalingen van deze 
algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar 
blijken, tast dit de overige bepalingen van deze 
voorwaarden niet aan. 
22.1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, 
wordt in dat geval vervangen door een bepaling 
die het dichtst in de buurt komt van wat De 
Kruyf bv bij het opstellen van deze voorwaarden 
op dat punt voor ogen had.  
 
23. Geschillen  
Alle overeenkomsten voortvloeiende uit de 
tussen partijen gesloten overeenkomsten, 
daaronder begrepen de enkele invordering van 
verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke 
Rechter van de vestigingsplaats van De Kruyf bv, 
indien deze dit wens, aanhangig worden 
gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter 
daartoe wettelijk bevoegd is.  
 


