
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Van de besloten vennootschap firma 

 

Algemene Project Service BV 
 

 

DEFINITIES    

 

Artikel 1. 

 

-de besloten vennootschap onder firma Algemene Project Service B.V., gevestigd te 

Rotterdam onder KvK-nummer 34284744. 

 

-deze voorwaarden: de bepalingen, welke hierin zijn vervat of waarnaar hierin is 

verwezen, zoals vastgesteld om door Algemene Project Service B.V. in al zijn 

rechtsverhoudingen met andere partijen te worden gehanteerd als algemene 

voorwaarden. 

 

-wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Algemene Project 

Service B.V. een relatie heeft, waarin een overeenkomst of anderszins een 

rechtsverhouding tussen Algemene Project Service B.V. en deze wederpartij tot 

stand kan komen. 

 

-werkzaamheden: verrichtingen zowel in het kader van aanneming van werk, als in 

het kader van verlening van (enkele) diensten, als in het kader van andersoortige 

overeenkomsten. 

 

TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN 

 

Artikel 2. 

 

-Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle 

overeenkomsten door ons met een contractant aangegaan, tenzij daarvan schriftelijk 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

 -Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk 

door ons zijn bevestigd. 

 -Indien de contractant algemene voorwaarden voert, zijn deze voor ons niet 

bindend, voor zover deze afwijken van deze algemene voorwaarden, behoudens 

uitdrukkelijke schriftelijke instemming onzerzijds met die algemene voorwaarden. 

 

-Toepassing van het bepaalde in deze voorwaarden leidt uitzondering voor zover een 

(deel van een) bepaling daaruit in het concrete geval in strijd blijkt te komen met een 

rechtsregel, welke niet bij overeenkomst terzijde geschoven kan worden, waaronder 

begrepen art. 6:233 sub a BW. De aspecten van de rechtsverhouding tussen 

Algemene Project Service B.V. en de wederpartij, welke door deze niet toepasselijke 

(delen van) bepalingen van deze voorwaarden bestreken zouden zijn, zullen zoveel 

mogelijk in overeenstemming met doel en strekking van de bewuste bepalingen 

uitgelegd en nagekomen worden, één en ander overeenkomstig hetgeen van de 

partijen naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid gevergd wordt ingeval zij 

in een overeenkomst een aspect van hun rechtsverhouding niet geregeld hebben. 

 



RECHTS- EN FORUMKEUZE  

 

Artikel 3. 

 

-Op de rechtsverhouding tussen Algemene Project Service B.V. en de wederpartij is 

Nederlands recht van toepassing. 

 

-Over geschillen tussen Algemene Project Service B.V. en de wederpartij oordeelt bij 

uitsluiting van ieder ander de bevoegde Nederlandse rechter, waarbij voor 

geschillen met partijen, die geen woonplaats in Nederland hebben, de berechting 

wordt opgedragen aan de bevoegde rechterlijke instantie in het Arrondissement 

Rotterdam, tenzij Algemene Project Service B.V. besluit het geschil aan de rechter 

van de woonplaats van de wederpartij voor te leggen. 

 

AANBIEDING - ACCEPTATIE 

 

Artikel 4. 

 

-Aanbiedingen van Algemene Project Service B.V. zijn gedurende dertig dagen na 

datum van de aanbieding geldig, maar zijn steeds vrijblijvend. Gedurende twee 

werkdagen (zijnde niet zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen) na 

ontvangst van de acceptatie van de wederpartij kan Algemene Project Service B.V. 

het aanbod herroepen. Uitsluitend door schriftelijke aanvaarding van de acceptatie 

van de offerte komt de overeenkomst tot stand. 

 

-Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden. Mondelinge 

afspraken en bedingen binden ons eerst, nadat en voor zover deze schriftelijk door 

ons zijn bevestigd. 

 

-Eventueel na tot stand komen der overeenkomst ingevoerde of verhoogde 

belastingen, invoerrechten, heffingen of andere van overheidswege aan ons 

opgelegde lasten op het door ons te leveren goed c.q. het door ons te verrichten werk 

of te verrichten diensten, worden doorberekend en aan contractant in rekening 

gebracht. 

 

-Mondelinge afspraken betreffende wijziging, aanvulling of annulering van een 

overeenkomst zijn slechts bindend nadat en voor zover wij deze schriftelijk hebben 

bevestigd, tenzij zulk een afspraak in directe uitlevering is verwerkt. 

 

-Bij mondelinge opdrachten berust het risico voor vergissingen uitsluitend bij de 

contractant. 

 

PRIJSOPGAVE en-WIJZIGING 

 

Artikel 5. 

 

- Opgave van een prijs wordt gedaan op basis van de dan geldende tarieven, lonen 

etc. en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verzekeringen, omzetbelasting 

en andere door de overheid opgelegde heffingen. Bij wijziging van prijzen van 

materialen, hulpmiddelen, onderdelen en grondstoffen, lonen, sociale lasten e.d. 

kunnen zij derhalve wijziging ondergaan. 

-De opgave geldt slechts de zaken en werkzaamheden als gespecificeerd. Wijziging 

van specificaties, instructies of het opdragen van extra werkzaamheden leidt tot 

wijziging, welke vastgesteld moet worden conform het prijsniveau dat in de bewuste 



branche voor redelijk gehouden moet worden, waarbij de door Algemene Project 

Service B.V. opgegeven prijs voor de oorspronkelijk bestelde zaken of 

werkzaamheden als richtlijn geldt Algemene Project Service B.V. behoudt zich het 

recht voor op de tussen partijen overeengekomen prijs de jaarlijkse inflatie correctie 

toe te passen. 

 

BETALING 

 

Artikel 7. 

 

- Algemene Project Service B.V. zal de wederpartij elke eerste werkdag van de 

maand betrekking hebbende op de voorgaande maand de factuur doen toekomen. 

 

-Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij de prijs te betalen binnen 30 

dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te 

kunnen beroepen. Deze of de anderszins overeengekomen betalingstermijn is fataal 

en de wederpartij is bij niet tijdige betaling in verzuim zonder dat enige 

ingebrekestelling vereist is. 

 

-Algemene Project Service  B.V. is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in 

gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte 

zelf, tevens betaling te vragen van de voor de gehele levering van derden betrokken 

materialen en diensten. 

 

- De wederpartij is op eerste verzoek van Algemene Project Service B.V., eventueel 

aanvullend op overeengekomen betalingscondities, gehouden zekerheid te stellen 

voor de voldoening van de aan Algemene Project Service B.V. te betalen bedragen. 

De zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met daarop vallende rente en 

kosten behoorlijk gedekt is en dat Algemene Project Service B.V. daarop zonder 

moeite verhaal zal kunnen nemen. Ingeval de zekerheid later onvoldoende blijkt, zal 

op eerste verzoek van Algemene Project Service B.V. tot voldoende zekerheid 

aangevuld dienen te worden, welke aanvulling aan dezelfde voorwaarden heeft te 

voldoen. 

 

-Indien betaling niet binnen de vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de 

wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% 

per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, een gedeelte van de maand 

voor een gehele gerekend. 

 

ANNULERING 

 

  Artikel 8. 

 

-De wederpartij en Algemene Project Service B.V. zijn elk op zich bevoegd een 

overeenkomst te annuleren voordat Algemene Project Service B.V. met de uitvoering 

daarvan begonnen is. De wederpartij kan uitsluitend annuleren voordat Algemene 

Project Service B.V. met de uitvoering daarvan begonnen is onder het aanbieden 

van de hierdoor voor Algemene Project Service B.V. ontstane schade. Daaronder 

wordt in elk geval begrepen de kosten die Algemene Project Service B.V. reeds heeft 

gemaakt, met inbegrip van betrokken materialen en diensten, voorbereiding en 

voorts de overigens door Algemene Project Service B.V. geleden verliezen en 

gederfde winst. 

 

 



DUUROVEREENKOMSTEN 

 

Artikel 9. 

 

-Overeenkomsten van langere duur of op periodieke basis tot verkoop, verrichting 

van werkzaamheden e.d., gelden steeds voor een bepaalde tijd met een looptijd van 1 

jaar, tenzij Algemene Project Service B.V. en de wederpartij schriftelijk een andere 

looptijd overeengekomen zijn. Zij worden bij het verstrijken van de bepaalde tijd, 

telkens met een periode van 1 jaar stilzwijgend verlengd onder overigens dezelfde 

voorwaarden voortgezet, tenzij tevoren met inachtneming van een termijn, het 

termijn varieert van 2 tot 3 maanden, een opzegging per aangetekende brief is 

gezonden, tenzij anders is overeengekomen. 

 

-Ingeval tussen partijen in afwijking van het voorgaande lid overeengekomen is dat 

een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt, dient opzegging eveneens met 

inachtneming van een termijn, het termijn varieert van 2 tot 3 maanden, per 

aangetekende brief te geschieden. 

 

  GARANTIE 

 

  Artikel 10 

 

-Wij aanvaarden voor de uitvoering van het werk en verrichte inspectie geen verdere 

aansprakelijkheid en geven geen garanties dan voor zover deze schriftelijk 

uitdrukkelijk zijn gegeven. De door ons afgegeven schriftelijke garanties gelden 

slechts indien de contractant het verschuldigde bedrag van de overeenkomst volledig 

heeft betaald. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van 

aanwijzingen van onze contractant of van derden, voor zover deze door hen zijn 

voorgeschreven, welke afwijken van de in de overeenkomst genoemde uitvoering. 

 

-Indien wij een gebrek aanwezig achten, heeft de contractant uitsluitend het recht de 

gebreken door ons te doen opheffen, waarvan de totale kosten nimmer het 

factuurbedrag te boven gaan. 

 

-Wij zijn behoudens eigen opzet of grove schuld niet tot enige andere of meer 

schadevergoeding gehouden, dan hierboven genoemd. 

 

-Wij garanderen slechts de deugdelijkheid van de aan ons door derden toegeleverde 

producten voor zover deze derden de deugdelijkheid ons gegarandeerd hebben. 

 

-Vorderingen uit hoofde van de garantie vervallen, indien het gebrek niet binnen 

acht dagen, nadat het is geconstateerd, althans had behoren te zijn geconstateerd, 

aan ons schriftelijk ter kennis is gebracht. 

 

LEVERTIJD 

 

Artikel 11. 

 

-De levertijd is vastgesteld onder de condities dat de omstandigheden dezelfde 

blijven als ten tijde van het afsluiten der overeenkomst en dat de zaken ons tijdig 

worden geleverd. Indien vertraging ontstaat doordat bedoelde omstandigheden 

worden gewijzigd of doordat zaken, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan ons zijn 

geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. 

 



-De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de contractant 

een aan ons verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft 

gelaten. 

 

-Vertraagde levering geeft de contractant geen recht om afname te weigeren. 

 

-Overschrijding van de opgegeven levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de 

contractant geen recht geven op schadevergoeding, tot niet nakoming van enige 

verplichting zijnerzijds voortvloeiende uit de overeenkomst of tot het vorderen van 

ontbinding daarvan. 

 

-Wij behouden ons het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren, waarbij de 

hiervoor omschreven betalingsvoorwaarden hierop van toepassing zijn voor elke 

deellevering. 

 

-Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik, waarop de goederen ons 

magazijn/opslagterrein(en) verlaten, of indien de verzending vanaf elders 

plaatsvindt, het ogenblik waarop de goederen aldaar ter verzending gereed staan. 

 

-Retourzendingen worden door ons alleen geaccepteerd, indien wij ons daarmee 

tevoren akkoord hebben verklaard. Elke nadere retourzending van goederen wordt 

geweigerd. De contractant blijft voor de kosten aansprakelijk. 

 

MILIEUWETGEVING 

 

 

Artikel 12. 

-De contractant dient zorg te dragen voor de verkrijging van een schone 

grondverklaring. De kosten hiervan komen voor zijn rekening. 

 

-Indien, anders dan in de overeenkomst voorzien en opgenomen, tijdens dan wel na 

de uitvoering van de werkzaamheden blijkt van feiten en omstandigheden betreffende 

dat werk, die onder de werkingssfeer van de Nederlandse milieuwetgeving vallen, 

dan wel gevaar opleveren voor de volksgezondheid of het milieu, zijn wij gerechtigd, 

voor zover deze feiten en omstandigheden niet voortvloeien uit de door ons 

gehanteerde bedrijfsvoering, te onzer keuze onze werkzaamheden te staken dan wel 

de kosten van de ter opheffing van de gevolgen van deze feiten en/of omstandigheden 

te nemen maatregelen of te treffen voorzieningen bij contractant in rekening te 

brengen boven de reeds overeengekomen prijs. 

 

-Indien wij kiezen voor het staken van onze werkzaamheden zijn wij bovendien 

gerechtigd van de contractant schadevergoeding te ontvangen ten gevolge van de 

schade, die door deze vroegtijdige beëindiging van het werk bij ons is ontstaan 

 

GESCHILLEN 

 

Artikel 13. 

 

-Alle geschillen, die ontstaan met betrekking tot de overeenkomst en/of daaruit 

voortvloeiend, zullen voor zover de wet dit toelaat worden berecht door de daartoe 

bevoegde rechter. 

 

-Op alle geschillen en vorderingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, zal het 

Nederlandse recht van toepassing zijn. 



SLOTBEPALING 

 

Artikel 14. 

 

-Met het geven van een opdracht, het plaatsen van een order, aanvaardt de 

contractant, zonder voorbehoud, deze algemene bindende voorwaarden, die bij de 

Kamer van Koophandel te Rotterdam zijn gedeponeerd 

 

d.d. juni 2018



 


