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Algemene voorwaarden van Gestel Hoveniers VOF 
Gevestigd te: Bekersberg 7a, 5688 JN Oirschot 
KVK: 66952905 
 
 
 
 
Artikel 1: Werkingssfeer 
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen van en alle   overeenkomsten met van Gestel 
Hoveniers, verder te noemen ‘opdrachtnemer’, van welke aard dan 
ook en hoe dan ook genaamd, met welke wederpartij, verder te 
noemen ‘opdrachtgever’, dan ook. 
1.2   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 
alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering 
waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 
Artikel 2: Aanbiedingen/offertes en totstandkoming overeenkomsten 
2.1   Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend tenzij hierin 
nadrukkelijk anderszins is vermeld. Opdrachtnemer is pas 
gebonden is aan de aanvaarde aanbieding/offerte indien dit de  
opdrachtgever schriftelijk is  medegedeeld, dan wel indien een 
aanvang is gemaakt met de uit de aanbieding  
voortvloeiende  werkzaamheden c.q. het verplichtingen. 
2.2   Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting 
voor opdrachtnemer tot levering van een gedeelte van de in 
aanbieding begrepen goederen c.q. verrichten van een deel van de 
aangeboden werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte 
van de voor het geheel opgegeven prijs. 
2.3   Aanbiedingen betreffen  uitsluitend de in de offerte genoemde 
hoeveelheden/werkzaamheden en gelden niet automatisch voor 
nabestellingen/meerwerk. 
2.4   Door opdrachtnemer in diens prospectie en ander drukwerk 
verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, maten, gewichten, zijn 
nimmer bindend. 
 
Artikel 3: Ontbinding 
3.1   Indien opdracht gever aan een van zijn verplichtingen uit een 
met opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, dan wel niet tijdig 
voldoet heef opdrachtnemer het recht de betreffende overeenkomst 
dan wel alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten te 
ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder 
ingebrekestelling, onverminderd eventuele rechten, in het bijzonder 
het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte 
gemaakte kosten hieronder begrepen. 
3.2   Opdrachtnemer heeft het recht op gelijke wijze als in lid 1 
gemeld te handelen indien: 
- opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; 
- opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; 
- opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheeld of   
    gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; 
- opdrachtnemer aanwijzingen heeft dat opdrachtgever niet aan zijn  
    financiële verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, kan  
    voldoen; 
- op zaken van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag    
   wordt gelegd. 
3.3   Onder voornoemde omstandigheden heeft opdrachtnemer het 
recht de gehele dan wel een door opdrachtnemer te bepalen 
gedeelte van de overeenkomst te ontbinden. 
3.4   Als opdrachtnemer de ontbinding heeft ingeroepen is de uit de 
overeenkomst voorvloeiende gehele vordering, vermeerderd met 
rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar. 
 
Artikel 4: Prijzen 
4.1  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de door opdrachtnemer 
gemelde  prijzen in Euro (€) en excl.  BTW. 
4.2   De door opdrachtnemer afgegeven prijzen zijn gebaseerd op 
de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding. 
4.3   Indien één van de kostprijsbepalende factoren wijzigt in de 
periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, 
heeft opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijs die 
overeenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de 
kostprijsverhoging al da niet voorzienbaar was op het moment van 
de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van 
ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs 
meer dan 5% van de overeengekomen prijs af dan heeft 
opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 
Opdrachtnemer is in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden. 
 
Artikel 5: Levering 
5.1   Alle leveringen die geen deel uitmaken van de door 
opdrachtnemer aangenomen werk c.q. aangegane 
overeenkomsten, komen voor rekening van de opdrachtgever. De 
kosten van dergelijke leveringen zijn exclusief transportkosten en 
kosten van verwerken/beplanten, welke kosten eveneens voor 
rekening van de opdrachtgever komen. 
5.2   De termijn van levering vangt eerst aan nadat opdrachtnemer 
alle levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.  
5.3   De door opdrachtnemer opgegeven levertermijnen gelden 
steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 
Overschrijding van deze termijn geeft opdrachtgever niet het recht 
de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de 
levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van 
opdrachtgever niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in 
stand te laten. Ontbindt  opdrachtgever de overeenkomst dan vloeit 
daaruit voor opdrachtnemer geen verplichting voort tot het 
vergoeden van enige schade, door opdrachtgever ter zake gelden. 
5.4   Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te 
worden gesteld en dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te 
worden gegund om alsnog na te komen, tenzij redelijkheid en 
billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere 
rechtvaardigen.  
 
Artikel 6: Risico en opslag 
6.1   Tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het 
risico van de goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden 
voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van 
aanlevering der goederen en materialen op de plaats van 
bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der 
werkzaamheden. 
6.2   Indien buiten de schuld van opdrachtnemer de aanlevering niet 
op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen 
voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. 
6.3   Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van 
enige termijn, is opdrachtnemer gerechtigd de goederen voor 
rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste 
oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn 
betaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 
7.1   Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken, 
zowel los al onderdeel uitmakende van een aangenomen werk 
blijven het onvervreemdbare eigendom van opdrachtnemer tot het 
moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten volledig 
aan opdrachtnemer zijn betaald. 
7.2   Opdrachtgever is niet bevoegd artikelen op welke wijze dan 
ook te vervreemden of  te bezwaren alvorens betaling daarvan 
volledig heeft plaatsgevonden, tenzij opdrachtnemer daarvan op de 
hoogte is gebracht en daarom heeft ingestemd. Komt 
opdrachtgever deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond 
en in zijn geheel opeisbaar. 
7.3   Opdrachtgever verleent opdrachtnemer reeds nu het recht om 
in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door 
opdrachtnemer geleverde zaken zich bevinden teneinde haar 
eigendomsrechten uit te kunnen oefenen. 
 
Artikel 8: Aangenomen werk 
8.1   Indien door opdrachtnemer werkzaamheden worden 
aangenomen dan wordt dat door opdrachtnemer steeds met zoveel 
woorden bevestigd. Indien door opdrachtnemer voor opdrachtgever 
werkzaamheden worden verricht en door opdrachtnemer niet 
uitdrukkelijk is bevestigd dat het gaat om aangenomen werk, dan 
geldt dat deze werkzaamheden plaatsvinden op basis van regie. In 
dat geval is het door opdrachtnemer is rekening te brengen uurloon 
gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden geldende 
loonregelingen voor het hoveniersbedrijf, verhoogd met 
opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en 
ondernemersbeloning. 
8.2   Meer -en/of minderwerkzaamheden dienen steeds door 
opdrachtgever schriftelijk te worden bevestig. Zonder deze 
schriftelijke bevestiging is het niet toegestaan om op het 
verschuldigde bedrag enig minderwerk in rekening te brengen. 
8.3   Werkzaamheden die niet met name in het bestek van 
aanneming worden genoemd maken geen deel uit van de 
aannemingsovereenkomst. 
8.4   Indien opdrachtnemer werkt aan de hand van door 
opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, draagt 
opdrachtgever het volledige risico voor een juiste maatvoering. De 
maten op de tekening zijn voor opdrachtnemer bindend ook al 
mocht op de tekening de opmerking voorkomen ‘maten in het werk 
controleren’. 
8.5   Indien dat niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen is 
opdrachtnemer vrij in de keuze van de te verwerken materialen. Als 
uitgangspunt daarbij geldt dat opdrachtnemer alleen materialen zal 
gebruiken van goede kwaliteit. 
8.6   Indien termijnbetalingen zijn overeengekomen heeft 
opdrachtnemer het recht om indien enige termijn niet op de 
vervaldatum is betaald, uitvoering van de werkzaamheden op te 
schorten. Indien daardoor schade voor opdrachtgever ontstaat, kan 
opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden. 
8.7  a. Het werkschema dient zodanig te zijn dat de  
           werkzaamheden in één aangesloten periode  
           kunnen worden uitgevoerd en voltooid. 
        b. Werkschema’s, tekeningen, bestek of andere specificaties  
            dienen door opdrachtgever tijdig te worden verstrekt.  
            Wijzigingen hierna dienen en tijdig en schriftelijk ter kennis   
            van opdrachtnemer te worden gebracht. 
 
Artikel 9: Wijzigingen in het aangenomen werk 
9.1    Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door 
bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg wijziging in 
het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet 
overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, of 
doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren 
wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwt te worden 
als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als 
minderwerk.  
9.2    Meerwerk zal worden berekent op basis van de prijs 
bepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk 
wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekent op basis bij het 
sluiten van de overeenkomst gelden de prijs bepalende factoren. 
 
Artikel 10: Betaling 
10.1  Voor aanvang van de eerste werkzaamheden dient 1/3 deel 
van het geoffreerde bedrag overgemaakt te worden op 
bankrekeningnummer 115542647.  
10.2  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum, zonder inhouding of verrekening. Opdrachtnemer 
heeft het recht voorafgaande betaling te verlangen van 
opdrachtgever. 
10.3  Indien na verstrijken van deze betalingstermijn, het daarmee 
corresponderende factuurbedrag niet is ontvangen door 
opdrachtnemer is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder 
dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is verreist. Alsdan 
zijn ook automatisch de buitengerechtelijke incasso kosten 
verschuldigd welke 15% van het totaal factuurbedrag, zulks met 
een minimum van €250. 
10.4  Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is hij een 
vertraging rente over het totale factuurbedrag verschuldigd. Deze 
vertragingsrente bedraagt 1% per maand of gedeelte daarvan, 
tenzij de wettelijke rente meer bedraagt, in welk geval de wettelijke 
rente verschuldigd zal zijn. 
10.5  Door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter 
voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens 
van opeisbare facturen die het langst openstaan zelfs al vermeldt 
de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere 
factuur. 
 
Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
11.1  Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze 
door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van 
omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de 
overeenkomst niet bekent waren, heeft opdrachtnemer het recht te 
vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt 
gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. 
11. 2  Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van 
haar verplichtingen op te schorten en is opdrachtnemer niet in 
verzuim, indien opdrachtnemer tengevolge van verandering in 
omstandigheden die ten tijden van het sluiten van de overeenkomst 
redelijker wijze niet te verwachten waren en buiten haar 
invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd zijn haar verplichtingen na 
te komen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3  Onder omstandigheden die redelijkere wijze niet te 
verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer 
liggen wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door 
leverancier en/of onderaannemers aan hun verplichtingen, brand, 
stakingen, of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te 
verwerken materialen, import- of handelsverboden.  
11.4  Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming 
blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes 
maanden in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt 
ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding 
van de door ontbinding geleden of te lijden schade. 
11.5  Indien bij toepasselijkheid van lid 4 opdrachtnemer haar 
verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is opdrachtnemer 
gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op 
grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 
 
Artikel 12: Garantie 
12.1  Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden 
genoemde beperkingen garandeert opdrachtnemer de 
deugdelijkheid van de geleverde artikelen c.q. van de verrichte 
werkzaamheden mits alle door opdrachtnemer verstrekte instructies 
ter zake strikt zijn opgevolgd. Met name staat opdrachtnemer in 
voor de soort echtheid van het geleverde plantgoed conform de 
omschrijving in de offerte. Ook staat opdrachtnemer in voor de 
hergroei van geleverde en verwerkte planten en voor de ontkieming 
van de leverden zaden, mits de verzorging aan opdrachtnemer is 
opgedragen, tenzij sprake is van overmacht. Dit is geldt tot een half 
jaar na uitvoering. Op bestaande planten die verplant worden 
bieden wij geen garantie. 
12.2  Behoudens het bepaalde in lid 1 aanvaardt opdrachtnemer 
uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan opdrachtgever 
aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan 
uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde 
vervaardiging of verkeerde door opdrachtnemer gekozen bewerking 
dan wel als gevolg van door opdrachtnemer gebruikte 
ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige 
andere oorzaak wordt er geen garantie verleend.  
12.3  Niet onder deze garantie vallen gebreken die geheel of 
gedeeltelijk een oorzaak vinden in de gesteldheid van de bodem.  
 
Artikel 13: Aansprakelijkheid 
13.1  Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, is deze 
aansprakelijkheid als volgt geregeld: 
- opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk indien de schade is   
  veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of  
  diens leidinggevende ondergeschikte. De aansprakelijkheid is  
   overigens beperkt tot het bedrag van de onderhavige  
   overeenkomst dan wel factuur.  
- mocht echter naar eisen van redelijkheid en billijkheid de  
   aansprakelijkheidsverplichting tot het vergoeden van het bedrag  
   van de overeenkomst dan wel factuur te gering zijn in  
   verhouding met de door opdrachtgever geleden schade en rust op  
   opdrachtgever geen verplichting om zich voor schade als  
    onderhavige te verzekeren, dan is de aansprakelijkheid beperkt  
    tot tweemaal het bedrag van de onderhavige overeenkomst, dan  
    wel factuur. 
- gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze een  
  bedrag beloopt hoger dan hetgeen waartoe opdrachtnemer, op    
   grond van het bovenstaande, aansprakelijk is. 
 
Artikel 14: Industriële eigendom 
14.1  Het auteursrecht op door opdrachtnemer of in diens opdracht 
vervaardigde ontwerpen, tekeningen, foto’s, etc. blijft te allen tijde 
bij opdrachtnemer berusten, ongeacht of daarvoor een afzonderlijk 
bedrag in rekening is gebracht. Zonder toestemming van 
opdrachtnemer mogen deze ontwerpen, etc. nimmer worden 
verveelvoudigd of aan derden ter hand  worden gesteld. 
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle gevolgen van 
eventuele inbreuk of enig recht van derden indien opdrachtnemer 
op verzoek van opdrachtgever een bepaald beeld, tekening, model 
of bepaalde vormgeving heeft gebruikt. 
 
Artikel 15: Toepasselijk recht 
15.1  Op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met 
opdrachtnemer hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook 
is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 16: Bevoegde rechter 
16.1  Alle geschillen voorvloeiende uit en verband houdende met 
een overeenkomst met opdrachtgever worden bij uitsluiting beslist 
door de bevoegde rechter, behorende bij de vestigingsplaats van 
opdrachtnemer behoudens de bevoegdheid van opdrachtnemer het 
geschil voor de rechter welke bevoegd is op grond van Nederlands 
recht te brengen. 
 
 
 
 


