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Algemene verkoopvoorwaarden 
House of Projects bouwontwerp- en tekenbureau 

Inschrijfnummer K.v.K. 32113686   BTW nummer: 113008934 
 
 

 
Artikel 1 Definities 
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: 
Opdrachtnemer: House of Projects bouwontwerp- en tekenbureau dat deze voorwaarden hanteert.  
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van House of Projects bouwontwerp- en tekenbureau. 
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle 
overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, tenzij 
door partijen uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald. 
1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever 
uitdrukkelijk van de hand. 
 
Artikel 2 Uitvoering opdracht 
2.1 De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste weten en kunnen vervullen met inachtneming van de 
toepasselijke wet- en regelgeving en de eisen van goed vakmanschap. Hij staat de opdrachtgever daarbij als 
adviseur terzijde. 
2.2 De opdrachtgever verschaft de opdrachtnemer alle hem ter beschikking staande informatie die nodig 
is voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer gaat uit van de volledigheid en juistheid van de 
verstrekte informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek naar de juistheid van die informatie geboden is. 
2.3 De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer geen derden 
inschakelen wanneer opdrachtgever weet of moet weten dat dit van invloed zou kunnen zijn op het vervullen 
van de opdracht door de opdrachtnemer. 
2.4 Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te 
schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen moeten zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) 
moeten worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen 
anders overeenkomen. De kosten van die adviseur(s) komen voor rekening van opdrachtgever. 
2.5 Indien voor de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden termijnen zijn overeengekomen, 
dan staat de opdrachtnemer er voor in dat de werkzaamheden binnen die respectieve termijnen zullen worden 
uitgevoerd, één en ander onverminderd het bepaalde in artikel 5.  
 
Artikel 3 Kosten 
3.1 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze, vaste aanneemsom of op urenbasis, de 
kosten zijn geregeld. 
3.2 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer naast de overeengekomen kosten een vergoeding te 
betalen voor (meer) werkzaamheden als gevolg van onder meer: 
- na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving; 
- door de opdrachtgever verlangde wijzigingen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever vooraf inlichten 

omtrent deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten. 
- wijzigingen in het ontwerp als zodanig op basis van redelijkerwijs niet te verwachten eisen van de 

bevoegde instantie, terwijl binnen het bestemmingsplan en de geldende bouwnormen was ontworpen. 
3.3 Opdrachtnemer zal pas aan het meerwerk beginnen nadat partijen dit schriftelijk hebben vastgelegd. 
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Artikel 4 Levering en betaling 
4.1 De in de offerte vermelde levertijden zijn indicatief. De opdrachtgever ontvangt de resultaten van de 
opdracht met bekwame spoed en uiterlijk binnen de termijn zoals die in de opdrachtbevestiging wordt vermeld, 
tenzij er sprake is van een situatie als beschreven in artikel 6. 
4.2 Levering en facturering vindt plaats op het moment dat de planbescheiden op het opgegeven 
afleveradres worden aangeboden. 
4.3 Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen 2 weken na factuurdatum. 
4.4 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere 
ingebrekestelling is vereist. De opdrachtnemer is gerechtigd met ingang van de vervaldatum de wettelijke 
rente over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen. 
4.5 Indien de opdrachtnemer tot invordering overgaat zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening 
van de opdrachtgever. De opdrachtgever die in gebreke is met de tijdige betaling van een declaratie is niet 
bevoegd de door de opdrachtnemer reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke te gebruiken 
op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 7.500,- per overtreding. 
 
Artikel 5 Gebruik ontwerp 
5.1 De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en oplevering heeft 
plaatsgevonden, het recht het ontwerp uit te (laten) voeren. 
5.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan af te wijken van een ontwerp dan wel wijzigingen daarop aan 
te (laten) brengen zonder overleg met en toestemming van de opdrachtnemer. 
5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het uitgevoerde ontwerp geheel of gedeeltelijk te (laten) 
herhalen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan aan zijn 
toestemming voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een redelijke vergoeding. De opdrachtnemer 
zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.  
 
Artikel 5 Vertraging en ontbinding van de opdracht 
5.1 Opdrachtnemer heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de opdracht op te 
schorten. Onder overmacht kan o.a. worden verstaan ziekte van opdrachtnemer, en omstandigheden welke 
buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon 
zijn. 
5.2 Overschrijding van de levertermijn door overmacht geeft de opdrachtgever geen recht op 
schadevergoeding. 
5.3 De opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht opzeggen. De opdrachtnemer kan de opdracht 
uitsluitend ingeval van gewichtige redenen opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en onder 
vermelding van de reden(en) van opzegging en het tijdstip waartegen wordt opgezegd. 
5.4 Indien de opdracht wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van 
de opzegging. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden. 
5.5 Indien de opdracht wordt opgezegd, mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp niet 
realiseren zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal zijn toestemming 
niet onthouden wanneer dat in strijd zou zijn met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever. 
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Artikel 6 Aansprakelijkheid 
6.1  De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze 
lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door de opdrachtnemer in de nakoming van zijn 
verplichtingen. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt voor de lezing van dit artikel verstaan: een 
tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend opdrachtnemer onder de desbetreffende omstandigheden 
en met inachtneming van normale oplettendheid en met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen 
uitgerust, heeft kunnen en behoren te vermijden.  
6.2 In geval van een opdracht voor bouwtekeningen t.b.v. een bouwvergunning doet opdrachtnemer al het 
redelijke / mogelijke om verlening van de bouwvergunning door de bevoegde instanties mogelijk te maken. 
Opdrachtnemer geeft echter geen enkele garantie op de daadwerkelijke verlening van de bouwvergunning. 
6.3 Opdrachtnemer ontwerpt naar beste weten met inachtneming van de bestaande bouwnormen en/of 
wettelijke bepalingen.  
6.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het non-conform aan de bouwnormen en wettelijke 
bepalingen uitvoeren van het ontwerp door derden. 
6.5 Maten in het bouwontwerp zijn in het werk te controleren, onder verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever. 
6.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot ten hoogste tweemaal het totaal 
bedrag van de eindfactuur van House of Projects. 
 
Artikel 7 Klachten 
7.1 Indien de opdrachtgever van mening is dat de opdrachtnemer is tekort geschoten in de nakoming van 
zijn verplichtingen, stelt hij deze binnen zeven dagen het moment dat opdrachtgever het tekort schieten heeft 
ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk in gebreke en stelt hem in de gelegenheid die tekortkoming(en) 
op eigen kosten op te heffen. 
7.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn 
geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben. 
 
Artikel 7 Geschillen 
7.1 Verschillen van mening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zoveel mogelijk langs 
minnelijke weg worden opgelost. 
7.2 Alle geschillen - daaronder inbegrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden 
beschouwd - die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten 
ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter. 
7.3 Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.  


