
Artikel 1 Toepasselijkheid en begripsbepalingen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en 

verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden van 

HVM Elektrotechniek, gevestigd te Hillegom, hierna te 

noemen “HVM Elektrotechniek”. 

2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende 

worden aangeduid als opdrachtgever. 

3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene 

voorwaarden tevens verstaan: per e-mail en per fax of 

enige andere wijze van communicatie die met het oog op 

de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer 

geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

4. Onder annulering wordt in deze algemene voorwaarden 

verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de 

overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst 

door een der partijen. 

5. Onder opzegging wordt in deze algemene voorwaarden 

verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de 

overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst 

door een der partijen.  

6. Het door de opdrachtgever zonder commentaar 

accepteren en behouden van een offerte of 

opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is 

verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. 

7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing 

op verbintenissen met HVM Elektrotechniek voor de 

uitvoering waarvan door HVM Elektrotechniek gebruik is 

gemaakt van het inhuren van derden. 

8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden 

nietig is c.q. wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen 

van deze algemene voorwaarden volledig van kracht 

blijven. 

Artikel 2 Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van HVM 

Elektrotechniek zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn 

voor aanvaarding bevatten.  

2. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend 

aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever 

aanvaard, heeft HVM Elektrotechniek het recht het aanbod 

binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te 

herroepen.  

Artikel 3 Overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat 

HVM Elektrotechniek, hetzij de getekende offerte, en/of 

regieopdracht ontvangt, hetzij door aanvang van de 

uitvoering van de werkzaamheden. 

 2. Mondelinge afspraken binden HVM Elektrotechniek 

zodra HVM Elektrotechniek  met instemming van de 

opdrachtgever een aanvang met de 

uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 

Artikel 4 Inschakeling derden 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de 

overeenkomst dit vereist, is HVM Elektrotechniek 

gerechtigd werkzaamheden c.q. leveringen door derden te 

laten verrichten. 

Artikel 5 Regiewerk 

Indien HVM Elektrotechniek een opdracht tot uitvoering 

van werkzaamheden, al dan niet onder bijlevering van 

materialen, van de opdrachtgever op regiebasis heeft 

aanvaard, dan is de administratie van HVM 

Elektrotechniek bepalend voor het aantal gewerkte uren en 

verwerkte materialen. 

Artikel 6 Verplichtingen van opdrachtgever 

1. De opdrachtgever is verplicht de uitvoering van de 

werkzaamheden mogelijk te maken tijdens de normale 

werkuren van HVM Elektrotechniek en onder de condities 

die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere 

overheidsvoorschriften; 

2. De opdrachtgever is verplicht water en energie in 

overeenstemming met de overeenkomst tijdig en kosteloos 

beschikbaar te stellen aan de HVM Elektrotechniek. 

3. De opdrachtgever is verplicht HVM Elektrotechniek te 

informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles 

in de ruimste zin des woords. 

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te 

verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De 

opdrachtgever vrijwaart HVM Elektrotechniek voor de 

gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig 

zijn van de gegevens. 

5. Indien de opdrachtgever niet of niet-tijdig aan 

voornoemde verplichtingen voldoet, is HVM 

Elektrotechniek gerechtigd de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten tot het moment dat de 

opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen zal hebben 

voldaan. De kosten in verband met de opgelopen 

vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra 

werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 7 Meerwerk 

1. Onder “meerwerk” wordt verstaan de uitvoering van 

werk en/of de levering van zaken voor zover dit uitgaan 

boven de bij overeenkomst overeen gekomen 

hoeveelheden arbeidsuren en zaken, een en ander voor 

zover dit meerwerk het gevolg is van: 

– het schriftelijk of mondeling verzoek van of namens de 

opdrachtgever tot wijziging (of aanvulling) van de 

oorspronkelijke overeenkomst; 

– omstandigheden die voor HVM Elektrotechniek bij het 

aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet te waren 

te voorzien zoals maar niet uitsluitend: de omstandigheid 

dat de opdrachtgever aan HVM Elektrotechniek bij het 

aangaan van de overeenkomst niet alle relevante 

gegevens heeft verstrekt. 

2. HVM Elektrotechniek is gerechtigd meerwerk in 

rekening te brengen. 

3. HVM Elektrotechniek zal de opdrachtgever tijdig wijzen 

op een uit een meerwerk voortvloeiende prijswijziging, 

tenzij de opdrachtgever de prijswijziging uit zichzelf had 

moeten begrijpen. 

Artikel 8 Betaling 

1. Betaling dient steeds te geschieden uiterlijk binnen 

veertien dagen na factuurdatum, tenzij een andere 

betalingstermijn is overeengekomen. HVM  

Elektrotechniek is gerechtigd om periodiek te factureren.  

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige 

betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever in 

verzuim en de opdrachtgever is vanaf dat moment de dan 

geldende wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt 

berekend vanaf het moment van verzuim tot het moment 

dat het volledige verschuldigde bedrag voldaan is. 

3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuurbedrag 

schorten de betalingsverplichting nooit op. 

4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in 

de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan 

komen alle noodzakelijk te maken kosten, ter verkrijging 

van het volledig verschuldigde bedrag voor rekening van 

de opdrachtgever. Onder noodzakelijk te maken kosten 

wordt verstaan, binnen- en buitengerechtelijk kosten, 

gederfde rente inkomsten, administratie- en 

incassokosten. 

5. Ter keuze van HVM Elektrotechniek kan in voorgaande 

of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder 

nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al 

dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 

6. HVM Elektrotechniek is gerechtigd bij het aangaan van 

de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te 

vragen. Bij aanvang van de werkzaamheden een betaling 

van 50% en bij oplevering het restant van 20%.  

Artikel 9 Garanties 

1. De door HVM Elektrotechniek geleverde zaken en 

uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke 

eisen en normen, die daaraan op het moment van 

levering/uitvoering redelijke wijs gesteld kunnen worden en 

waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland bestemd 

zijn. Garantie strekt zich niet uit tot gebreken ontstaan na 



overname door derden of gebreken ontstaan door 

onvoldoende onderhoud van de opdrachtgever of 

gebreken ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever 

aangebrachte veranderingen. 

2. De hier genoemde garantie geldt voor een periode van 

12 maanden na levering/ uitvoering. Indien een gebrek 

door de opdrachtgever wordt gemeld na deze periode van 

12 maanden, heeft de opdrachtgever geen recht op 

herstel, vervanging of schadeloosstelling.  

3. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig 

schriftelijk is gereclameerd, dan zal de HVM 

Elektrotechniek de gebrekkige zaak binnen redelijke 

termijn ter keuze van de HVM Elektrotechniek vervangen 

of herstellen, dan wel vervangende vergoeding daarvoor 

voldoen aan de opdrachtgever. 

Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan 

komen alle daardoor ontstane/gedane kosten aan de zijde 

van de HVM Elektrotechniek voor rekening van de 

opdrachtgever. 

4. Voor alle goederen en materialen die HVM 

Elektrotechniek niet zelf vervaardigd, verleend HVM 

Elektrotechniek nooit meer garantie dan door zijn 

leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt 

slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op 

uren, deze worden in rekening gebracht. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. HVM Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor de 

kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als 

direct of indirect gevolg van:  

a. Overmacht;  

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn 

ondergeschikten, dan wel andere personen die door of 

vanwege hem te werk zijn gesteld;  

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud 

van de geleverde zaken;  

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge 

mechanische, chemische en biologische invloeden van 

buitenaf;  

e. Normale slijtage van de geleverde zaken ten gevolge 

van het dagelijks gebruik;  

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.  

2. HVM Elektrotechniek is slechts aansprakelijk, voor 

zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de 

factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken 

materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of 

eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor 

zover ontstaan door schuld van HVM Elektrotechniek of 

van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem 

opgedragen werkzaamheden.  

Indien de HVM Elektrotechniek aansprakelijk is, dan is 

deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen hieronder in 

deze algemene voorwaarden geregeld is, tenzij de schade 

te wijten is aan opzet of grove schuld van de 

opdrachtgever of zijn/haar 

leidinggevende/ondergeschikten. 

De HVM Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor schade, 

van welke aard dan ook, ontstaan doordat HVM 

Elektrotechniek uit gegaan is van door of namens de 

Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 

gegevens/(technische) tekeningen. 

De HVM Elektrotechniek is uitsluitend aansprakelijk voor 

directe schade, waaronder wordt verstaan: de redelijke 

kosten ter vaststelling van de oorzaak van de schade, de 

eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 

prestatie van de HVM Elektrotechniek aan de offerte, 

aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht te 

laten beantwoorden voor zover deze aan de HVM 

Elektrotechniek kan worden toegerekend, de redelijke 

kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van 

schade mits de opdrachtgever aantoont dat deze kosten 

hebben geleid tot beperking van directe schade als 

bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

De HVM Elektrotechniek is nooit aansprakelijk voor 

indirecte schade, waaronder wordt verstaan: gederfde 

winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfs- of 

andersoortige stagnatie. Indien de HVM Elektrotechniek  

aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze beperkt 

tot een maximum van 2 x de factuurwaarde van de offerte, 

aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht, 

althans tot dat gedeelte van de offerte, aanbieding, 

onderhoudscontract en/of regie-opdracht waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft. 

De aansprakelijkheid van de HVM Elektrotechniek  is 

steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn 

verzekeraar in voorkomend geval. 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

1. Zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn 

verplichtingen jegens HVM Elektrotechniek  heeft voldaan 

ter zake van de door HVM Elektrotechniek  aan de 

opdrachtgever geleverde of te leveren zaken, daarmee 

samenhangende werkzaamheden alsmede ter zake van 

de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van 

zodanige overeenkomsten, blijven de geleverde zaken 

eigendom van de HVM Elektrotechniek . 

2. Onverminderd de overige hem toekomende rechten 

wordt HVM Elektrotechniek  onherroepelijk door de 

opdrachtgever gemachtigd om, indien deze hem jegens 

HVM Elektrotechniek  aangegane betalingsverplichtingen 

niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of 

rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken 

terug te nemen of, indien deze aan roerende of 

onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en 

terug te nemen. 

Artikel 12 Faillissement, surseance, WSNP 

HVM Elektrotechniek is gerechtigd om de overeenkomst 

tussen partijen te ontbinden zonder dat rechterlijke 

tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn 

vereist, op het tijdstip waarop opdrachtgever in staat van 

faillissement wordt verklaard, in staat van surseance van 

betaling verkeert of tot de wettelijke 

schuldsaneringsregeling wordt toegelaten, tenzij de curator 

respectievelijk de bewindvoerder de uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en 

voor de nakoming van de overeenkomst zekerheid stelt. 

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze 

Op alle overeenkomsten tussen HVM Elektrotechniek en 

de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 


