
Algemene voorwaarden van Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. gevestigd te Lunteren 
en ingeschreven Kamer Van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09171845 
 
  
 
ARTIKEL 1 DEFENITIES 
 
1.1       Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan de opdrachtnemer opdracht 
heeft verleend om enige zaak en/of dienst te leveren dan wel freeswerkzaamheden 
te verrichten. 
 
1.2       Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. de (rechts)persoon die met de 
opdrachtgever een overeenkomst van opdracht sluit tot het verrichten van 
freeswerken. 
 
1.3       Schade: directe schade als gevolg van de door Arjen Hazenberg 
Freeswerken B.V. verrichte freeswerkzaamheden aan de be- of verwerkte 
materialen, evenals indirecte schade, zoals gevolgschade, winstderving, 
stilstandschade, letselschade, immateriële schade, bedrijfsstagnatie schade, 
schade als gevolg van aanspraken van derden, rente, kosten en door derden 
geleden schade. 
 
1.4       Schade aan de frees indien er andere materialen verwerkt zijn in de te 
frezen materialen dan zijn opgegeven.  
 
  
 
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 
 
2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, 
aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op alle andere rechtsbetrekkingen terzake 
het verrichten van (frees)werkzaamheden en de levering van zaken en/of diensten 
door Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. aan opdrachtgever. Indien op een 
overeenkomst tussen opdrachtgever en Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. deze 
algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, dan stemt 
opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op 
eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt 
overeengekomen. Deze overeenkomst tussen opdrachtgever en Arjen Hazenberg 
Freeswerken B.V. voor het verrichten van (frees)werkzaamheden en de levering van 
zaken en/of diensten dient beschouwd te worden als een overeenkomst voor 
aanneming van werk in de zin van boek 7 titel 12, afdeling 1 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
 
2.2       Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn 
slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
2.3       Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. behoudt zich het recht voor om op elk 
moment haar algemene voorwaarden te wijzigen en bij te werken. Deze wijzigingen 
zijn dan direct geldig voor de gebruiker. Deze dient dan ook regelmatig te 
controleren of de algemene voorwaarden gewijzigd zijn. 
 
  
 
ARTIKEL 3 OPDRACHT EN LEVERTIJD 
 
3.1       Overeenkomsten komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door 
Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de 
schriftelijk (order)bevestiging van Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. dan wel uit 
het feit dat Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. begonnen is met de uitvoering van 
de werkzaamheden 
 



3.2       Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Arjen 
Hazenberg Freeswerken B.V. Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. is echter wel 
bevoegd om werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Arjen Hazenberg 
Freeswerken B.V. geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De 
kosten voor het inschakelen van deze derden zullen aan de opdrachtgever 
doorberekend worden conform de verstrekte prijsopgaven. 
 
3.3       Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. zal zich inspannen om de 
overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in 
overeenstemming met de onder vakgenoten geldende eisen van zorgvuldigheid en 
deskundigheid uit te voeren. 
 
3.4       De door Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. opgegeven oplevertijden 
kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Arjen 
Hazenberg Freeswerken B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een 
redelijke termijn voor de nakoming te stellen van in elk geval 8 werkdagen. 
 
3.5       Annulering kan uitsluitend plaatsvinden tot uiterlijk 13.00 uur op de 
dag vóór de dag waarop de freeswerkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Bij 
gebreke van tijdige annulering is de opdrachtgever de overeengekomen prijs 
(exclusief transportkosten) volledig verschuldigd. 
 
3.6       Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en 
aanvaard door Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. ook indien het de uitdrukkelijke 
of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een 
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.  
 
3.7       Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. heeft recht op verlenging van de 
termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht of door 
voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden of door wijziging in de 
overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Arjen Hazenberg 
Freeswerken B.V. kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen 
termijn wordt opgeleverd. De overschrijding van de termijn waarbinnen het werk 
zal worden opgeleverd is Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. aan opdrachtgever geen 
schadevergoeding verschuldigd tenzij bij overeenkomst anders door partijen is 
bepaald. 
 
  
 
ARTIKEL 4 FACTUUR 
 
4.1       Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het 
overeengekomen uurtarief verschuldigd vermenigvuldigd met het aantal gewerkte 
uren met een minimum van 2 uren vermeerderd met de transportkosten en 
vermeerderd met de omzetbelasting (voor nacht en weekendwerk geldt er een 
toeslag), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
4.2       Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. is bevoegd om het door de 
opdrachtgever op grond van lid 1 verschuldigde, tussentijds tijdens de 
uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
4.3       Behoudens voor zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders 
is overeengekomen, zal Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. aan de opdrachtgever op 
uurbasis en transport declareren. Voor zover de hoogte van het uurtarief niet is 
overeengekomen, zal Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. voor het kalenderjaar 
waarin de werkzaamheden worden verricht, het door Arjen Hazenberg Freeswerken 
B.V. voor dat kalenderjaar gehanteerde uurtarief en transport in rekening 
brengen. Het tarief kan elk moment door Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. worden 
verhoogd / verlaagd met een door Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. zelf vast te 
stellen percentage. 



 
4.4       De administratie van Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. die betrekking 
heeft op de aard en de tijdsduur van verrichte werkzaamheden, strekt tegenover 
de opdrachtgever tot volledig bewijs, behoudens door de opdrachtgever te leveren 
tegenbewijs. 
 
  
 
ARTIKEL 5 BETALING 
 
5.1       Betaling van facturen van Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. dient te 
geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
 
5.2       Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de 
wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a BW. 
 
5.3       Indien Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. invorderingsmaatregelen treft 
tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten geheel 
voor rekening van de opdrachtgever. De invorderingskosten worden gesteld op 20% 
van het in te vorderen bedrag met een minimum van €250.00. 
 
  
 
ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID 
 
6.1       Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. is slechts aansprakelijk voor schade 
aan het werk, aan andere werken, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden 
of voor enige andere directe schade van opdrachtgever indien deze te wijten is 
aan opzet of bewuste roekeloosheid van Arjen Hazenberg Freeswerken B.V., zijn 
persoon of zijn onderaannemers. Voor elke andere schade of gevolgschade is Arjen 
Hazenberg Freeswerken B.V. niet aansprakelijk. 
 
6.2       Iedere aansprakelijkheid voor schade van Arjen Hazenberg Freeswerken 
B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de 
door Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering 
wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de 
polis.  
 
6.3       De aansprakelijkheidsbeperking in leden 1 en 2 geldt niet indien er 
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Arjen Hazenberg Freeswerken 
B.V. 
 
6.4       Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door 
haar ter beschikking gestelde gegevens. Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid of onvolledigheid 
van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens. 
 
6.5       Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor enigerlei schade aan kabels en of leidingen. 
 
6.6       Bij werkzaamheden zal de opdrachtgever de verplichting hebben om Arjen 
Hazenberg Freeswerken B.V. veilig te laten werken. Schade aan bijvoorbeeld 
auto’s zal voor aansprakelijkheid zijn van de opdrachtgever.  
 
6.7       Schade aan de frees door opgave van andere materialen in de te frezen 
vloeren of wegen en verhardingen zijn voor rekening van opdrachtgever. Zo ook de 
gevolgschade (zoals bijvoorbeeld stilstand ed).  
 
  



 
ARTIKEL 7 OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSTELLING 
 
7.1       Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. is zonder verdere waarschuwing 
gerechtigd om haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijke 
mededeling te beëindigen, indien 14 dagen zijn verstreken nadat een factuur 
opeisbaar is geworden en geen betaling heeft plaatsgevonden. 
 
7.2       Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is Arjen Hazenberg 
Freeswerken B.V. te allen tijde bevoegd om zekerheid te verlangen voor de 
betaling van declaraties. 
 
  
 
ARTIKEL 8 VERJARING 
 
8.1       Elk vorderingsrecht van de opdrachtgever tegen Arjen Hazenberg 
Freeswerken B.V. verjaart na verloop van 12 maanden na de laatste factuurdatum. 
 
  
 
ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
 
9.1       De rechtsverhouding tussen Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. en de 
opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. 
 
9.2       Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de in het 
arrondissement van de vestigingsplaats van Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. 
bevoegde Nederlandse rechter, tenzij dwingend recht zich tegen deze forumkeuze 
zou verzetten.  
 
  
 
ARTIKEL 10 CAR-VERZEKERING 
 
10.1     De opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat voor het project waar Arjen 
Hazenberg Freeswerken B.V. de werkzaamheden uitvoert een CAR-verzekering met de 
gebruikelijke voorwaarden zal worden afgesloten, die tevens de werkzaamheden van 
Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. dekt en waarin Arjen Hazenberg Freeswerken B.V. 
als mede verzekerde is genoemd. 
 


