Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van ontwerpbureau
Hollandstuinen in Tuin- en Landschapsarchitectuur- en Groendecoratie.
1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een opdracht verstrekt aan ontwerpbureau Hollandstuinen en
wederpartij in de zin van art. 6: 231 BW is.
1.2 Hollandstuinen: de tuin-, landschaps en groendecoratie ontwerpers wiens hulp of advies gevraagd wordt als deskundige op
het gebied van tuinontwerpen, landschaps- en groendecoratie en die opdrachtnemer is en gebruiker in de zin van art. 6: 231
BW is, hierna te noemen: “het ontwerpbureau”.
1.3 Opdracht: de door de opdrachtgever verstrekte en door het ontwerpbureau aanvaarde overeenkomst van opdracht om met
inachtneming van deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden werkzaamheden en diensten te verrichten als daarin
bedoeld. De bepalingen van de artikelen 7:400 BW e.v. inzake de overeenkomst van opdracht zijn van toepassing.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten betreffende alle werkzaamheden
en diensten van de zijde van het ontwerpbureau, wanneer het ontwerpbureau deze voorwaarden bij of voor de totstandkoming
van de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft overhandigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door het
ontwerpbureau schriftelijk is bevestigd. Onder overhandigen wordt ook verstaan het meezenden van de voorwaarden bij het
uitbrengen van een offerte.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor
zover strijdig met Algemene Voorwaarden van opdrachtgever hebben deze voorwaarden voorrang behoudens in geval en in
zoverre Algemene Voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk door het ontwerpbureau worden geaccepteerd.
2.3 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven
de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
3. FORMULERING VAN DE OPDRACHT
3.1 Alvorens een opdracht te aanvaarden zal het ontwerpbureau in overleg met de opdrachtgever een duidelijke formulering
van inhoud en omvang van de opdracht bepalen. Alle door het ontwerpbureau gedane offertes en aanbiedingen zijn immer
vrijblijvend en een maand geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en welke zijn gebaseerd op de door
opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor
opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
3.2 Het ontwerpbureau zal de opdrachtgever, indien deze de aanleg van de tuin, landschap of groendecoratie onder de toezicht
van het ontwerpbureau wenst, een raming verstrekken van de vergoedingen die hem voor de vervulling van de opdracht
toekomen en een indicatie geven over het totaalbedrag van de door het ontwerpbureau in het kader van de te verstrekken
opdracht te maken overige kosten.
3.3 De vergoeding van het ontwerpbureau zal, afhankelijk van de inhoud en de omvang van de opdracht, op voorstel van het
ontwerpbureau in onderling overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld naar één van de in artikel 8.1 genoemde
methoden.
3.4. Eerst nadat de opdracht bepaald is en over de omvang en de hoogte van de vergoeding en overige kosten als bedoeld in
3.2 door de opdrachtgever en het ontwerpbureau in grote lijnen overeenstemming is bereikt, zal door het ontwerpbureau een
opdracht kunnen worden aanvaard.
4. TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT / OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN
4.1 Opdrachten en overeenkomsten met het ontwerpbureau kunnen uitsluitend tot stand komen onder de toepasselijkheid van
deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Opdrachten en overeenkomsten met het ontwerpbureau kunnen niet anders tot stand komen dan door ondertekening door
de opdrachtgever van het bij deze regelen behorende opdrachtbevestiging waarin een duidelijke formulering van de inhoud en
omvang van de opdracht alsmede de wijze en hoogte van de vergoedingen moeten zijn vastgesteld.
4.3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever
aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of totstandkoming van de overeenkomst kon
worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht.
4.4 Het ontwerpbureau behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht/offerte uit te
voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen conform de verstrekte prijsopgaven, indien deze werkzaamheden in het
belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op
de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
4.5 Het ontwerpbureau zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het
gevolg is van omstandigheden die aan het ontwerpbureau kunnen worden toegerekend.
5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1 Het ontwerpbureau onderhoudt een vertrouwensrelatie met de opdrachtgever en gedraagt zich dienovereenkomstig. Hij
treedt bij de uitvoering van de hem verstrekte opdracht op als gemachtigde van de opdrachtgever met inachtneming van
hetgeen in deze voorwaarden hieromtrent is bepaald. Het ontwerpbureau is gehouden de werkzaamheden zorgvuldig, naar alle
eerlijkheid, nauwgezetheid en beste vermogen te verrichten onder eigen naam en titel, overeenkomstig de aan de
beroepsuitoefening gestelde wettelijke eisen, respectievelijk overeenkomstig de toepasselijke regels. Daarbij houdt het
ontwerpbureau de opdrachtgever adequaat op de hoogte van zijn verrichtingen.
5.2 De opdracht wordt door het ontwerpbureau uitgevoerd binnen de met de opdrachtgever overeengekomen tijd, dan wel
binnen de tijd vereist voor enerzijds de vervulling van de opdracht en anderzijds rekening houdend met de belangen van de
opdrachtgever, behoudens een tijdsoverschrijding die het gevolg is van omstandigheden die aan het ontwerpbureau

redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Overschrijding van de overeengekomen levertijd is nimmer direct te
beschouwen als een fatale termijn. Alvorens in verzuim te geraken zal het ontwerpbureau bij een tijdsoverschrijding eerst door
opdrachtgever in de gelegenheid gesteld worden alsnog binnen 14 dagen de opdracht na te komen.
5.3 Indien het ontwerpbureau redelijkerwijs kan verlangen dat in verband met de aard van de opdracht de inschakeling van een
deskundige op een ander vakgebied gewenst is, zal de opdrachtgever, in overleg met het ontwerpbureau, deze deskundige
inschakelen dan wel het ontwerpbureau daartoe machtigen. Indien door het ontwerpbureau of door de opdrachtgever
ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.4 Bij de beoordeling van de vraag of het ontwerpbureau de opdracht op de juiste wijze heeft uitgevoerd, blijft de esthetische
waarde van zijn plan buiten beschouwing.
5.5. Het ontwerpbureau is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering
van de opdracht. Indien het ontwerpbureau op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen
uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst opzeggen wegens
gewichtige redenen.
6. VERPLICHTINGEN VAN HET ONTWERPBUREAU
6.1 Het werk van het ontwerpbureau moet voldoen aan redelijkerwijs daaraan te stellen vaktechnische eisen en voorts aan de
eisen als door de opdrachtgever gesteld. Als het ontwerpbureau deze eisen niet voor verwezenlijking vatbaar acht, is het zijn
plicht de opdrachtgever daarop te wijzen.
6.2 De werkzaamheden van het ontwerpbureau alsmede de daaruit voortvloeiende projecten moeten kunnen worden
uitgevoerd voor ten naaste bij een bedrag dat door een hovenier is geraamd. Het ontwerpbureau moet de opdrachtgever tijdig
inlichten en/of waarschuwen omtrent de financiële en praktische consequenties in het stellen van meer en/of nadere eisen c.q.
verlangde bezuinigingen.
6.3 Het ontwerpbureau onthoudt zich van publicatie over kennelijk vertrouwelijke en/of andere gegevens, welke hij in het kader
van de uitoefening van zijn beroep kent of daarvan kennis heeft gekregen, tenzij een juiste uitvoering van de opdracht dit
noodzakelijk maakt, dan wel het ontwerpbureau toestemming van de opdrachtgever heeft verkregen tot publicatie van de
gegevens zoals genoemd.
7. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET ONTWERPBUREAU
7.1 De werkzaamheden van het ontwerpbureau bevatten bij een volledige opdracht:
• Het maken van een voorlopig ontwerp, beplantingsplan en verlichtingsplan (schetsontwerp),
er worden geen kopieën verstrekt aan de opdrachtgever in dit stadium.
• Het maken van een definitief ontwerp, omschrijving, matenplan, beplantingsplan en verlichtingsplan
• Het voorbereiden van de uitvoering (detailleringen)
• Het aanbesteden van de uitvoering
• Het toezicht houden op de uitvoering als gemachtigde van de opdrachtgever, wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door
derden.
Het behoort niet tot de taak van het ontwerpbureau zorg te dragen voor de benodigde overheidsgoedkeuringen ten behoeve
van de uitvoering van het project.
7.2 Het definitief ontwerp is een uitwerking van het voorlopig ontwerp, beplantingsplan en verlichtingsplan waarin de met de
opdrachtgever overeengekomen aanpassingen zijn verwerkt, of bij het ontbreken daarvan, een uitwerking van het voorlopig
ontwerp in ongewijzigde vorm.
Het definitief ontwerp omvat de tekening(en) van de volledige indeling van het door het ontwerpbureau ontworpen terrein, de
aanduiding van de toe te passen materialen.
Indien de uitvoering onder toezicht van het ontwerpbureau wordt uitgevoerd wordt een nadere raming van de uitvoeringskosten
opgegeven.
7.3 Het voorbereiden van de uitvoering omvat het maken van de tekeningen, berekeningen, en de werkomschrijving welke
noodzakelijk zijn voor de prijsvorming en een goede uitvoering. Indien gewenst kan de ontwerper hier een hovenier voor
benaderen.
7.4 Het aanbesteden van het werk omvat het voorstellen van de uit te nodigen aannemer(s), het beschikbaar stellen van de
werkomschrijving aan de uitgenodigde aannemer(s), het in ontvangst nemen en beoordelen van de aanbieding(en), het geven
van advies aan de opdrachtgever omtrent het verstrekken van de opdracht en het opmaken van het concept voor de
opdrachtverstrekking. Het ontwerpbureau is adviseur dan wel gemachtigde van de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders
wordt overeengekomen sluit opdrachtgever rechtstreeks overeenkomsten met die aannemers.
7.5 Het beplantingsplan omvat een genummerde overzichtstekening met bijbehorende plantlijst. Op de plantlijst staat vermeldt,
het (vak) nummer overéénkomstig de overzichtstekening, de wetenschappelijke Latijnse naam, Nederlandse naam.
7.6 Het toezicht houden op de uitvoering omvat het waken over de juiste uitvoering van het ontwerp overeenkomstig de
ontwerp- en uitvoeringstekeningen, het voeren van overleg met en het geven van aanwijzingen aan de betreffende aannemer
over eventuele noodzakelijke wijzigingen. Het goedkeuren van meer -en minder werk, het goedkeuren en opleveren van het
werk en het controleren van de rekening van de aannemer.
8 TARIEVEN
8.1 De vergoeding van de werkzaamheden van het ontwerpbureau kan plaatsvinden volgens een van de navolgende
methoden:
A: door middel van een overeen te komen uurtarief of uurtarieven;
B: door middel van een overeen te komen vast bedrag;
C: door een combinatie van A en B.
8.1.1 Indien de vergoeding van het ontwerpbureau wordt bepaald op tijdbasis is deze gelijk aan de som van de bedragen voor
de uren, welke door het ontwerpbureau zijn besteed aan de vervulling van de werkzaamheden vermenigvuldigd met de door het
ontwerpbureau gehanteerde uurtarieven.
8.1.2 Het uurtarief of uurtarieven van het ontwerpbureau worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

8.1.3 De opdrachtgever dient van tevoren door het ontwerpbureau in kennis te worden gesteld van het uurtarief en de
wijzigingen daarin die het ontwerpbureau in rekening zal brengen.
8.1.4 Indien opdrachtgever en ontwerpbureau van tevoren een bedrag als vergoeding overeenkomen wordt dit, gelet op de
omschrijving van de gevraagde werkzaamheden zodanig bepaald, dat het in vergelijking met de A-methode en met
inachtneming van het grotere risico dat het ontwerpbureau met deze methode loopt een passende vergoeding oplevert.
8.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst aanvullende en/of bijkomende werkzaamheden door de
opdrachtgever worden gevraagd of voor een goed verloop van het werk noodzakelijk kan blijken, komen deze alleen voor
vergoeding in aanmerking indien de financiële consequenties daarvan tijdig schriftelijk aan de opdrachtgever zijn gemeld en
deze zijn goedkeuring daaraan heeft gegeven.
8.3 Naast de vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden is de opdrachtgever tevens verschuldigd de door het
ontwerpbureau te maken kosten ten behoeve van de opdracht.
Daaronder zijn onder andere:
• kosten voor eventueel noodzakelijke opmetingen;
• reis- en verblijfkosten;
• porti-, telefoon- en overige bureaukosten, voor zover niet begrepen in de uurtarieven;
• de kosten van lichtdrukken, fotokopieën e.d.;
• kosten voor kadastrale uittreksels.
8.4 Opdrachtgever en ontwerpbureau kunnen, voor de vergoeding van de kosten zoals bedoeld in artikel 8.3, een bepaald
percentage van het aan het ontwerpbureau verschuldigde bedrag vooraan de opdracht verrichte werkzaamheden of een
bepaald bedrag overeenkomen.
8.5. Bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
9 BETALINGEN
9.1 Het ontwerpbureau is gerechtigd om van de opdrachtgever een voorschot tot maximaal 50 % te verlangen, gebaseerd op
het overeengekomen tarief, alvorens met de opdracht te beginnen.
9.2 Bij vergoeding op tijdbasis heeft het ontwerpbureau het recht na elke maand de vergoedingen met betrekking tot de in die
maand verrichte werkzaamheden te declareren dan wel aan de opdrachtgever te declareren conform de overeengekomen
termijnbetalingsregeling.
9.3 Bij vergoedingen tegen een tevoren overeengekomen bedrag heeft het ontwerpbureau het recht zijn declaraties in te dienen
op de vervaldagen van de tussen opdrachtgever en het ontwerpbureau overeengekomen termijnen en bij gebreke van een
overeenkomst ter zake: voor bedragen en op de hieronder genoemde tijdstippen waarvoor, respectievelijk waarop gedeclareerd
zou kunnen worden.
9.4 De opdrachtgever is niet bevoegd op de facturen van het ontwerpbureau enig bedrag in mindering te brengen wegens een
door de opdrachtgever gestelde tegenvordering uit welke hoofde dan ook.
9.5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het ontwerpbureau steeds gerechtigd voldoende
zekerheidsstelling te verlangen van de opdrachtgever voor het nakomen van diens betalingsverplichting, bij gebreke waarvan
het ontwerpbureau is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de gevraagde zekerheid zal zijn
gesteld.
9.6. De betaling van de declaratie van het ontwerpbureau dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum, dan wel
binnen de vervaldatum vermeld op de factuur. Vanaf de vervaldatum van de factuur is opdrachtgever de wettelijke rente ex art.
6:119 BW verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze
tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen de (buiten) gerechtelijke kosten ex art. 6:96 BW
welke door het ontwerpbureau worden gemaakt om tot incasso van door opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde
bedragen te geraken, voor zijn rekening. Deze kosten worden berekend conform de staffel van het bik (= buitengerechtelijke
incasso kosten), onverminderd eventuele door opdrachtgever krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
10 AANSPRAKELIJKHEID VAN HET ONTWERPBUREAU
10.1 Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet, is het ontwerpbureau nimmer
aansprakelijk voor enige door opdrachtgever geleden schade voor zover deze door de uitvoering van de
werkzaamheden/opdracht is toegebracht, behoudens nalatigheid of verkeerde handelingen van het ontwerpbureau of haar
personeel, tengevolge van eigen opzet of grove schuld.
10.2 Het ontwerpbureau is slechts aansprakelijk voor beroepsfouten indien bewezen danwel ontegenzeglijk door opdrachtgever
wordt aangetoond dat deze aan het ontwerpbureau redelijkerwijs te (ver)wijten en bij normale oplettendheid en nauwkeurigheid
voorkomen hadden kunnen worden.
10.3 De aansprakelijkheid van het ontwerpbureau jegens de opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het
betreffende geval onder de door het ontwerpbureau afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
10.4 Aansprakelijkheid voor schade die niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, zal onder alle
omstandigheden worden beperkt tot het betreffende factuurbedrag van de door het ontwerpbureau te verrichten
werkzaamheden, terwijl opdrachtgever het ontwerpbureau vrijwaart tegen verdergaande aansprakelijkheidseisen, zowel van
hemzelf als van derden.
10.5 Indien het ontwerpbureau schadeplichtig is, kan de schadevergoeding worden beperkt indien de van toepassing zijnde
aansprakelijkheidsregels tot onbillijke uitkomsten zouden leiden.
10.6 Voorts is de navolgende aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten:
• De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen en/of besteksgereed gemaakte plannen of plandelen, tenzij deze derden
voor rekening en risico van het ontwerpbureau werkzaam zijn.
• Schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/leveranciers in strijd met het bestek en/of de aanwijzingen van
het ontwerpbureau. Het ontwerpbureau aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door deze
derden worden verricht voorzover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
• Kabels en leidingen (KLIC)
• Inmetingscorrecties in het veld.
• Schade aan roerend goed en onroerend goed of aan personen.
10.7 Het ontwerpbureau is gerechtigd tot het beperken van de schade voortvloeiend uit fouten, zoveel mogelijk in overleg met
de opdrachtgever.

10.8 Het ontwerpbureau is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als
“rechtstreeks gevolg” van de door het ontwerpbureau begane verwijtbare fout.
10.9 Een verwijtbare fout in de zin van dit artikel is een fout die het ontwerpbureau in de goede en zorgvuldige uitvoering van
zijn taak en bij normale wijze van zijn vakuitoefening, met inachtneming van normale oplettendheid onder de zich voordoende
omstandigheden behoort te vermijden. Het ontwerpbureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien het
ontwerpbureau is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid
of onvolledigheid voor het ontwerpbureau kenbaar behoorde te zijn.
10.10 Op het niet aanslaan van gewassen of het doodgaan door externe factoren kan het ontwerpbureau niet aansprakelijk
worden gesteld.
10.11De aansprakelijkheid van het ontwerpbureau vervalt na verloop van één jaar nadat zijn werkzaamheden ten behoeve van
het project of projectdeel zijn beëindigd, dan wel indien een wettelijke bepaling zich hiertegen verzet in ieder geval nadat de
wettelijke vervaltermijn is verstreken.
11. OVERMACHT
11.1Omstandigheden buiten wil/of toedoen van het ontwerpbureau, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst
redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van het ontwerpbureau gevergd kan worden, geven het ontwerpbureau het
recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, waarop partijen geen
invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor het ontwerpbureau niet meer in staat is de overeenkomst (tijdig) conform de
gemaakte afspraken na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke
reden dan ook in gebreke blijven van leveranciers, stakingen (ook in het eigen bedrijf), verstoring van energievoorzieningen,
verkeersstoornissen, maatregelen van de overheid, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport etc.
11.3 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt
vertraagd, kan door het ontwerpbureau over een deel van de voor het totaal opgeven prijs evenredig en in verhouding tot het
afgewerkte gedeelte, alsmede over de overige voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, worden beschikt op de
termijnen waarop zou zijn beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor de te afronding van de te verrichten prestatie in
kwestie normaliter benodigde tijd indien geen vertraging ware opgetreden.
12. KLACHTEN
12.1 Eventuele klachten / reclames, zowel op de door het ontwerpbureau verrichte werkzaamheden als op factuurbedragen,
dienen binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van de
aard en de grond der klacht(en), respectievelijk na ontvangst van de factu(u)r(en) bij het ontwerpbureau schriftelijk te zijn
ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
12.2 Gebreken aan een deel van de verrichte werkzaamheden geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde
prestatie.
12.3 Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal het ontwerpbureau zoveel mogelijk zorgdragen voor een adequate oplossing, in
Overleg met opdrachtgever, welke nimmer kan leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid zoals neergelegd in artikel 10 van
deze voorwaarden.
12.1 Het indienen van klachten en/of reclames ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting jegens
Het ontwerpbureau. Het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden blijft onverkort gehandhaafd.
12.2 Het recht van reclame vervalt, indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd
en/of de opdrachtgever het ontwerpbureau niet de gelegenheid heeft geboden de klachten te herstellen.
13. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHTEN
13.1 Het intellectueel eigendom van de door het ontwerpbureau aan opdrachtgever afgegeven stukken en tekeningen,
adviezen, schetsen en ontwerpen verblijft te allen tijde bij het tuinontwerpbureau.
13.2 De opdrachtgever is niet bevoegd om het werk, plannen en/of schetsen van het ontwerpbureau te wijzigen en/of in
gewijzigde vorm ten uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met het ontwerpbureau is overlegd en deze daarvoor
toestemming heeft verleend.
13.3 De opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van het van het ontwerpbureau afkomstig ontwerp verworven nadat hij
deze de vergoeding voor schetsontwerp en het definitieve ontwerp heeft voldaan.
13.4 Het ontwerp van het ontwerpbureau mag slechts eenmaal worden uitgevoerd.
13.5 Slechts het ontwerpbureau heeft het uitsluitend recht zijn schetsen/tekeningen en ontwerpen openbaar te maken en te
vermenigvuldigen.
13.6 De opdrachtgever zal de hem ter hand gestelde schetsen, tekeningen en ontwerpen niet overdragen of in handen stellen
van derden, behalve voor zover de verwezenlijking van het werk dit noodzakelijk maakt.
14 OPZEGGING, ANNULERING VAN EEN OPDRACHT
14.1 De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk en per aangetekende brief te
worden verzonden aan het ontwerpbureau.
14.2 Indien het ontwerpbureau opdracht ontving voor één of meerdere onder 7.1 genoemde fasen en de opdrachtgever besluit
de opdracht voordat deze is voltooid op te zeggen, dan is het ontwerpbureau gerechtigd om 10% van de voor de te verrichten
fasen overeengekomen vergoedingen, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten, in rekening te brengen. Indien de
werkzaamheden reeds zijn aangevangen worden eveneens de gewerkte uren in rekening gebracht.
14.3 Het ontwerpbureau kan de opdracht opzeggen wegens gewichtige redenen, omdat door bijzondere, van zijn wil
onafhankelijke, omstandigheden voortzetting van de opdracht niet van hem verlangd kan worden. Anderszins kan het
ontwerpbureau de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde tijd geldt en niet door voltooiing eindigt. Het
ontwerpbureau heeft na een gedane opzegging recht op vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden en geleverde
diensten en de tot dan reeds gemaakte kosten.

15 SLOTBEPALINGEN
15.1 Op de met het ontwerpbureau gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
15.2 In geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar blijken te zijn zal de
opdrachtgever geen aanspraak op nietigheid en/of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst hebben.
15.3 Alle geschillen, waaronder begrepen die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen
opdrachtgever en ontwerpbureau ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, dan wel door een binnen de
branche van het ontwerpbureau werkzame arbitragecommissie, indien beide partijen daartoe besluiten.
15.4 Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden van het ontwerpbureau.
15.5 Deze voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.
Huizen, 1 oktober 2015

