
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DISSELDORP INSTALLATIES 
 
1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Disseldorp Installaties met inachtneming van deze 
algemene voorwaarden.  
 
2. In de offerte van Disseldorp Installaties zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij 
opdrachtbevestiging door de opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij 
opdrachtbevestiging de opdrachtgever haar algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, danwel bedingen in de 
algemene voorwaarden van opdrachtnemer opzij ze, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van Disseldorp 
Installaties integraal van toepassing zijn.  
 
3. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.  
 
4. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat Disseldorp Installaties tijdig kan beschikken over eventueel benodigde 
vergunningen, ontheffingen of beschikkingen van overheidswege. Veder zorg opdrachtgever ervoor dat Disseldorp 
Installaties toegang heeft tot alle plaatsen, voor zover nodig voor de uitvoering van het werk en tevens draagt 
opdrachtgever er zorg voor dat Disseldorp Installaties aansluitingsmogelijkheden heeft voor elektrische machines en 
water. De kosten van elektriciteit en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.  
 
5. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot 
het werk van Disseldorp Installaties behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan 
geen vertraging ondervindt.  
 
6. Disseldorp Installaties is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te 
voeren. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de 
aansprakelijkheidsverzekering van Disseldorp Installaties wordt uitgekeerd. Mocht deze verzekering om welke reden dan 
ook niet tot uitkering komen, dan is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag van de 
aanneemsom.  
 
7. Indien bij dak(bedekkings)werkzaamheden de ondergrond waarop de dakbedekking moet worden aangebracht niet 
visueel is te inspecteren en deze zich niet in goede werkbare staat blijkt te bevinden, worden de extra kosten die daardoor 
ontstaan aangemerkt als meerwerk, uit te voeren tegen het geldende tarief.  
 
8. Overigens worden als meerwerk aangemerkt en tegen geldend tarief in rekening gesteld de werkzaamheden die niet bij 
offerte zijn opgenomen, welke wel in overleg met de opdrachtgever worden uitgevoerd.  
 
9. De in de offerte genoemde dag van aanvang van het werk en de termijn van oplevering van het werk zijn indicatief van 
aard. De genoemde data leveren een vermoeden op dat het werk op of omstreeks deze datum zal aanvangen resp. zal 
worden opgeleverd.  
 
10. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden betaald. 
 
11. Indien de opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke blijft, is Disseldorp Installaties gerechtigd het 
werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan.  
 
12. Alle geleverde en te leveren goederen blijven eigendom van Disseldorp Installaties tot de verschuldigde facturen en 
eventuele rente en kosten zijn betaald.  
 
13. Bij niet tijdige betaling is Disseldorp Installaties gerechtigd vertragingsrente in rekening te stellen. De vertragingsrente 
is gelijk aan de wettelijke handelsrente bij professionele opdrachtgever en gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 
2 % bij particuliere opdrachtgevers.  
 
14. De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 
ten minste 15 % van het in te vorderen bedrag.  
 
15. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om door hem verschuldigde bedragen aan de opdrachtnemer te verrekenen 
met bedragen die hij uit welke hoofde ook meent tegoed te hebben van de opdrachtnemer.  
 
16. Op alle overeenkomsten met Disseldorp Installaties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
(daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) zullen worden beslecht 
door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.  
 

De algemene voorwaarden van Disseldorp Installaties zijn gedeponeerd bij  
de rechtbank te Utrecht onder nummer 21/2009. 


