
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

JONGSMA BESTRATINGEN 

Artikel 1 – Definities 

1. Bescheiden: door Jongsma gemaakte en verstrekte adviezen, tekeningen, rapporten, 

schetsen, berekeningen, ontwerpen en aantekeningen.  

2. Consument: de wederpartij, als bedoeld in lid 7 van dit artikel, die niet handelt vanuit zijn 

beroep of bedrijf.  

3. Materialen: worden door Jongsma geleverd aan de wederpartij en die gebruikt worden ter 

uitvoering van de overeenkomst. 

4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Jongsma zich jegens Opdrachtgever verbindt om 

werkzaamheden uit te voeren.  

5. Jongsma: de eenmanszaak Jongsma Bestratingen, gevestigd op (9403BX) Assen aan het Palet 

5. Ingeschreven met KvK-nummer: 81639783. 

6. Schriftelijk: per brief of per e-mail.  

7. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Jongsma een overeenkomst of andere 

rechtsbetrekking aangaat.  

8. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die door Jongsma worden verricht zoals is 

overeengekomen in de overeenkomst.  

  

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, facturen en andere verbintenissen van 

Jongsma is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is blijven de 

overige bepalingen van kracht.  

3. Indien een situatie zich voordoet waar de algemene voorwaarden geen uitkomst bieden, dan 

is de gesloten overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen overeenkomst is, gelden 

schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.  

4. Jongsma wijst algemene voorwaarden van de wederpartij of derden uitdrukkelijk van de hand, 

tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.  

5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolgoffertes en nabestellingen.  

6. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan door partijen schriftelijk worden 

afgeweken.  

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes 

1. Alle aanbiedingen van Jongsma zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

vermeld.  

2. Indien blijkt dat in de aanbieding van Jongsma een fout of vergissing staat, dan is Jongsma niet 

gebonden aan de aanbieding en vloeit er geen aansprakelijkheid voort jegens Jongsma.  

3. Indien Jongsma een aanbieding baseert op onjuiste of onvolledige gegevens die verstrekt zijn 

door de wederpartij, dan kan de wederpartij geen rechten aan de aanbieding ontlenen. 

4. Een aanbieding geldt exclusief voor de overeenkomst waarvoor het aanbod is gedaan. Voor 

vervolgovereenkomsten en navolgende werkzaamheden wordt door Jongsma een nieuw 

aanbod gedaan.  

 



 
 

 

Artikel 4 – De overeenkomst 

1. Iedere overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Jongsma en aanvaarding van dit 

aanbod door de wederpartij.  

2. Aanvaarding die afwijkt van het aanbod van Jongsma zorgt er niet voor dat er een 

overeenkomst tot stand komt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.  

3. Indien Jongsma een aanbod heeft gedaan, daarvoor al enige werkzaamheden heeft verricht en 

de wederpartij verschaft geen duidelijkheid over de aanvaarding van het aanbod, dan is 

Jongsma gerechtigd de verrichte werkzaamheden in rekening te brengen bij de wederpartij. 

4. Indien de wederpartij een overeenkomst sluit namens een andere rechtspersoon of natuurlijke 

persoon, verklaart de wederpartij toestemming te hebben voor de overeenkomst op het 

moment dat deze wordt aangegaan. Voor nakoming van de overeenkomst is de wederpartij 

hoofdelijk aansprakelijk na het aangaan van de overeenkomst.  

5. Indien de wederpartij van mening is dat de overeenkomst met Jongsma onvolledig of foutief 

is, meldt zij dit binnen 8 dagen aan Jongsma. Jongsma krijgt dan de mogelijkheid om binnen 

redelijke termijn de overeenkomst aan te passen en daarmee een nieuw aanbod aan de 

wederpartij te doen.  

6. Indien de prijzen overeengekomen in de overeenkomst worden gewijzigd, hoeft Jongsma dit 

niet aan de wederpartij te melden. Jongsma is gerechtigd om loonsverhoging, verhoging van 

sociale lasten en andere verhogingen die de kosten van Jongsma verhogen, door te berekenen 

aan de wederpartij.  

7. Indien de wederpartij, als bedoeld in lid 6 van dit artikel, een consument is, wordt de 

prijsverhoging doorgegeven aan de wederpartij en heeft deze een termijn van drie maanden 

om binnen deze termijn de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding is niet mogelijk als de 

prijsverhoging voortvloeit uit wijzigingen in de btw-tarieven of verhoging van wettelijke 

heffingen. 

8. In de overeenkomst wordt opgenomen welke kosten voor de rekening van de wederpartij 

komen en voor welke kosten Jongsma zorg draagt.  

9. Indien de overeenkomst tussen partijen reeds gesloten is en het blijkt dat er omstandigheden 

ontstaan of bekend worden die voor kostenstijging zorgen, en deze omstandigheden kunnen 

worden toegerekend aan de wederpartij dankzij het verstrekken van onvolledige en/of 

onjuiste gegevens, dan is Jongsma gerechtigd om de extra kosten in rekening te brengen bij de 

wederpartij.  

 

Artikel 5 – Termijnen en de inschakeling van derden 

1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een termijn ingepland waarbinnen de 

overeengekomen werkzaamheden worden verricht.  

2. Indien de uitvoering van de werkzaamheden dient te worden versneld, dan kunnen daarvoor 

extra kosten bij de wederpartij in rekening worden gebracht. De wederpartij geeft Jongsma 

speling om de werkzaamheden versneld uit te kunnen voeren. 

3. Jongsma werkt naar best vermogen om termijnen die overeengekomen zijn in de 

overeenkomst na te komen.  

4. De termijnen in de overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is 

vermeld.  



 
 

5. Het verzuim van Jongsma treedt pas in op het moment dat Jongsma door de wederpartij in 

gebreke is gesteld middels een ingebrekestelling. De ingebrekestelling wordt schriftelijk naar 

Jongsma verstuurd en bevat een termijn waarbinnen Jongsma alsnog na kan komen.  

6. Indien Jongsma afhankelijk is van gegevens van de wederpartij om met het uitvoeren van de 

overeenkomst te kunnen beginnen, vangt de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, pas aan 

op het moment dat Jongsma de benodigde gegevens heeft ontvangen.  

7. Jongsma is gerechtigd om uitvoering van de overeenkomst gedeeltelijk of geheel over te laten 

aan derden. Bij uitvoering van de overeenkomst door derden, zijn deze algemene voorwaarden 

eveneens van toepassing waardoor derden een beroep kunnen doen op deze bedingen.  

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de wederpartij bij de overeenkomst 

1. Indien Jongsma gegevens nodig heeft van de wederpartij om met het uitvoeren van de 

overeenkomst te kunnen beginnen, dan stelt de wederpartij deze gegevens zo snel mogelijk 

ter beschikking.  

2. De wederpartij verleent Jongsma alle medewerking om de overeenkomst naar best vermogen 

uit te kunnen voeren.  

3. Bij het uitvoeren van de overeenkomst door Jongsma draagt de wederpartij op, eigen risico, 

zorg voor: 

a. het nemen van de beste maatregelen en voorzien van voorzieningen die nodig zijn om 

Jongsma de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten; 

b. het feit dat de werknemers van Jongsma op de afgesproken plaats en tijd toegang 

krijgen tot de plaats waar werkzaamheden dienen te worden verricht; 

c. het verwijderen van obstakels op de plaats waar de werkzaamheden verricht worden; 

d. de mogelijkheid dat werknemers van Jongsma binnen normale werkuren de 

werkzaamheden kunnen verrichten; 

e. de materialen en/of apparatuur die nodig zijn voor het verrichten van de 

werkzaamheden en waarvan overeengekomen is dat de wederpartij deze zaken ter 

beschikking stelt; 

f. dat de materialen en/of appratuur verschaft door de wederpartij op de juiste plaats 

en het juiste tijdstip beschikbaar zijn voor de werknemers van Jongsma; 

g. dat de toegangswegen richting de plaats waar de werkzaamheden verricht gaan 

worden vrij zijn van obstakels; 

h. dat er een plaats is waar afval, apparatuur en materiaal opgeslagen kan worden door 

de werknemers van Jongsma; 

i. dat er veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen waardoor werknemers van 

Jongsma volgens wet- en regelgeving de werkzaamheden kunnen verrichten. 

4. Bij het uitvoeren van de overeenkomst stelt de wederpartij haar water, gas en stroom ter 

beschikking aan Jongsma zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Tevens mogen 

werknemers van Jongsma gebruik maken van een ruimte om te eten en toiletmogelijkheid. 

Indien dit niet aanwezig is op de plaats van de te verrichten werkzaamheden, dan komt de 

voorziening van deze mogelijkheid voor rekening van de wederpartij.  

5. Bewaking en beveiliging van het terrein, verlichting op het terrein, terreinafsluitingen en 

verkeerssignaleringen worden verzorgd door de wederpartij en zijn voor rekening van de 

wederpartij.   



 
 

6. In geval van schade aan ondergrondse leidingen is Jongsma nimmer aansprakelijk voor schade 

aan deze leidingen, tenzij de schade is ontstaan door grove opzet, schuld of bewuste 

roekeloosheid.  

7. Indien er schade ontstaat aan materialen en apparatuur van Jongsma omdat de wederpartij 

de obstakels bij de leidingen in de grond niet kenbaar heeft gemaakt, komt de schade voor de 

rekening van de wederpartij.  

8. Indien een situatie zich voordoet, al dan niet na het sluiten van de overeenkomst, die het 

nakomen van de overeenkomst door Jongsma belemmert, doet de wederpartij daar zo snel 

mogelijk mededeling van aan Jongsma.  

9. Jongsma is gerechtigde de nakoming van de overeenkomst op te schorten indien de 

wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet als genoemd in de voorgaande leden van dit 

artikel.  

10. Eventuele schade en extra gemaakte kosten die ontstaan bij opschorting, zoals genoemd in lid 

10 van dit artikel, komt voor de rekening van de wederpartij.   

11. Indien de wederpartij in het bezit is van gereedschappen of materialen die door Jongsma 

gebruikt worden ter uitvoering van de overeenkomst, dan is de wederpartij verantwoordelijk 

voor deze zaken. Jongsma kan schade in rekening brengen bij de wederpartij indien de zaken 

vermist of beschadigd raken.  

 

Artikel 7 – Prijzen in het aanbod en betaling 

1. De offerte, als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, bevat een gespecificeerde 

opgave van de werkzaamheden die Jongsma voor de wederpartij gaat uitvoeren. Bij de 

werkzaamheden is een vaste aanneemsom vermeld, evenals een uurtarief, een richtprijs en 

de eventuele bijkomende kosten.  

2. Ook worden de transportkosten in rekening gebracht. 

3. Indien het aanbod een richtprijs bevat of er een schatting is gemaakt van de werkzaamheden 

en de daar bijbehorende kosten, dan worden de daadwerkelijke prijs en andere kosten 

doorberekend aan de wederpartij.  

4. De prijzen die vermeld zijn in de aanbieding zijn weergegeven in Euro’s en exclusief BTW tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

5. Indien de wederpartij een consument is, worden de bedragen op de aanbieding weergegeven 

inclusief BTW.  

6. Betaling in termijnen, een aanbetaling of betaling van de volledige hoofdsom kan door 

Jongsma verlangd worden indien uitvoeren van de overeenkomst langer duurt dan een maand 

of indien Jongsma van mening is dat dit noodzakelijk is gezien de grootte van de hoofdsom. 

Voldoende zekerheid voor deze betaling kan door Jongsma verlangd worden voordat zij start 

met het uitvoeren van de overeenkomst. De zekerheid kan ook door Jongsma verlangd worden 

op enig moment dat zij al gestart is met het uitvoeren van de overeenkomst.  

7. Indien de wederpartij een consument is, verlangt Jongsma nimmer een hogere aanbetaling 

dan 50% van de hoofdsom.  

8. De factuur dient binnen 7 dagen te zijn voldaan door de wederpartij volgens de instructies die 

Jongsma voor betaling verleent, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

9. Op het moment dat de wederpartij de factuur niet binnen 14 dagen aan Jongsma heeft 

voldaan, is zij van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. 

De wederpartij is verplicht tot betaling van 1% van het openstaande bedrag per maand zolang 

zij in verzuim is. Een gedeelte van de maand wordt als volledige maand aangemerkt.  



 
 

10. Indien de wederpartij een consument is, wordt er geen contractuele rente betaald, maar de 

wettelijke rente.  

11. Alle kosten die door Jongsma gemaakt worden om ervoor te zorgen dat de wederpartij zijn 

betalingsverplichting alsnog nakomt, zijn voor rekening van de wederpartij. Gedacht kan 

worden aan (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten. Het minimum van alle kosten is 

€125,00 waarbij het maximale rentepercentage is gesteld op 15%.  

12. Indien de wederpartij een consument is, worden de extra kosten berekend volgens de Wet 

Incassokosten.  

13. De kosten voor eventuele herstelwerkzaamheden mogen nooit meer zijn dan de gemaakte 

kosten die geoffreerd zijn. 

 

Artikel 8 – Uitvoering van de werkzaamheden door Jongsma 

1. Met het sluiten van de overeenkomst aanvaardt Jongsma zich naar beste kunnen in te spannen 

om de overeenkomst na te komen. Indien nakoming van de overeenkomst volgens de 

wederpartij niet het gewenste resultaat heeft, is Jongsma hiervoor niet aansprakelijk 

aangezien aan inspanningsverplichting is voldaan.  

2. Werkzaamheden kunnen in fasen worden verricht waarbij Jongsma gerechtigd is de 

werkzaamheden van het volgende deel op te schorten totdat de wederpartij de 

werkzaamheden van het vorige deel heeft goedgekeurd.  

3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd, dan wordt er ook 

in delen gefactureerd door Jongsma. De deelfacturen worden gezien als afzonderlijke facturen.  

4. Tenzij het aan Jongsma te verwijten is, wordt vertraging in de nakoming van de overeenkomst 

niet aan Jongsma toegerekend.  

5. Stoffen, obstakels en belemmeringen die Jongsma tijdens het uitvoeren van de 

werkzaamheden tegenkomt, en waarvan zij niet op de hoogte is gebracht door de wederpartij, 

worden verwijderd door Jongsma. De kosten voor verwijdering worden doorberekend aan de 

wederpartij. 

6. Indien er extra kosten gemaakt moeten worden om de overeenkomst naar beste kunnen uit 

te voeren, zijn de extra kosten voor de rekening van de wederpartij. Hierbij kan gedacht 

worden aan het verbeteren van de ondergrond, het plaatsen van rijplaten op het terrein en/of 

het gebruik van draglineschotten.  

 

Artikel 9 – Annulering en uitstel van de overeenkomst 

1. Jongsma is gerechtigd om de kosten die al gemaakt zijn ter uitvoering van de overeenkomst in 

rekening te brengen bij de wederpartij indien zij de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk 

annuleert.  

2. Jongsma is gerechtigd om bij annulering van de overeenkomst een schadevergoeding te 

vorderen van de wederpartij.  

3. Indien de wederpartij de overeenkomst tussentijds annuleert en het betreft een overeenkomst 

tot verkoop of verhuur, dan is de wederpartij verplicht om de hoofdsom die is 

overeengekomen aan Jongsma te voldoen.  

4. De datum van de uitvoering van de overeenkomst kan tot 24 uur vóór de start van de 

werkzaamheden kosteloos worden gewijzigd, in overeenstemming met Jongsma.  

5. Bij een wijziging binnen 24 uur voor de start van de werkzaamheden worden door Jongsma 

kosten in rekening gebracht bij de wederpartij.  

 



 
 

 

 

Artikel 10 – Het wijzigen van de overeenkomst 

1. Op het moment dat Jongsma begonnen is met het uitvoeren van de overeenkomst en het blijkt 

werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, als gevolg van overmacht of een 

onvoorziene situatie, dan is Jongsma gerechtigd om van de wederpartij te verlangen dat de 

overeenkomst wordt gewijzigd.  

2. Werkzaamheden die op het moment van wijziging van de overeenkomst al verricht zijn, 

worden voldaan door de wederpartij.  

3. De kosten die gepaard gaan met het wijzigen en kosten als gevolg van meer- en/of minderwerk 

dankzij de wijziging van de overeenkomst, worden tussen de partijen onderling verrekend.  

4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd en dit brengt hogere kosten met zich mee, dan zijn 

deze kosten voor rekening van de wederpartij en worden de kosten extra in rekening gebracht.  

5. Indien Jongsma meer werkzaamheden moet verrichten om correct haar deel van de 

overeenkomst na te kunnen komen, dan worden de extra kosten die gepaard gaan met deze 

werkzaamheden in rekening gebracht bij de wederpartij. De wederpartij wordt zo snel mogelijk 

op de hoogte gebracht van de extra te verrichten werkzaamheden en de kosten die daarmee 

gemoeid zijn.  

6. Op het moment dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan daarmee tevens de termijn voor 

uitvoering van de werkzaamheden worden gewijzigd. Indien dit het geval is, wordt de nieuwe 

uitvoeringstermijn schriftelijk door beide partijen bevestigd op het moment dat de nieuwe 

overeenkomst wordt getekend.  

7. Op het moment dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, gaat Jongsma pas aan de 

slag met het uitvoeren van de nieuwe overeenkomst op het moment dat de wederpartij 

akkoord gaat met de gewijzigde/aangevulde overeenkomst en de gewijzigde/aangevulde prijs.  

8. Indien Jongsma de gewijzigde overeenkomst niet onmiddellijk uitvoert, maar pas na de termijn 

zoals besproken in lid 7 van dit artikel, levert dit voor Jongsma geen tekortkoming in de 

nakoming op.  

9. Het weigeren van een wijziging in de overeenkomst door Jongsma is gerechtigd als door de 

wijziging de overeenkomst door Jongsma niet kan worden nagekomen.  

 

Artikel 11 – Materiaal bestrating.nl 

1. Bestrating die over is kan alleen per vol pak geretourneerd worden tegen -25% retour kosten 

van de aanschaf waarde. 

2. Het bestellen van de bestrating  wordt gedaan bij bestrating.nl en is een service die Jongsma 

verleent. Jongsma bestratingen is niet aansprakelijk voor het product. U dient zelf bij 

bestrating.nl uzelf volledig te laten informeren over het product voordat u dit aan Jongsma 

doorgeeft. 

 

Artikel 12 – Oplevering  

1. Oplevering vindt plaats doordat Jongsma daarvan mededeling heeft gedaan aan de 

wederpartij en daarmee verklaart dat de werkzaamheden volbracht zijn.  

2. Een mededeling, zoals bedoeld in het voorgaande artikel, is niet nodig als blijkt uit de aard van 

de werkzaamheden dat de werkzaamheden op een bepaald punt volbracht zijn en er daarmee 

is opgeleverd.  



 
 

3. Oplevering kan in delen plaatsvinden indien dit door partijen schriftelijk is overeengekomen. 

Betaling vindt tevens plaats in delen conform lid 4 van artikel 8. 

 

 

Artikel 13 – Gebrekkige prestatie, klachten en garantie 

1. Indien een deel van de geleverde prestatie volgens de wederpartij gebrekkig is, betekent dit 

niet dat de gehele prestatie gebrekkig is.  

2. Op het moment dat Jongsma oplevert, zoals bepaald in artikel 11 van deze voorwaarden, heeft 

de wederpartij een onderzoeksplicht. Deze plicht houdt in dat de wederpartij het geleverde 

onderzoekt op gebreken en, indien er een of meerder gebreken zijn volgens de wederpartij, 

van deze mededeling doet aan Jongsma.  

3. Indien een gebrek ontdekt wordt door de wederpartij en dit gebrek is niet zichtbaar, dan dient 

het gebrek schriftelijk, binnen acht dagen na oplevering of binnen acht dagen na ontdekking 

van het gebrek, te worden gemeld bij Jongsma.  

4. Indien de wederpartij niet binnen de termijn, zoals bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel, 

mededeling doet van de gebrekkige prestatie, dan is er niet langer een verplichting voor 

Jongsma die voortvloeit uit de ingediende reclame. 

5. Op het moment dat de wederpartij na het verrichten van haar onderzoeksplicht meldt dat er 

geen gebreken zijn en de wederpartij later toch, al dan niet binnen de gestelde termijn, 

gebreken meldt bij Jongsma, dan is de ingediende reclame niet-ontvankelijk.  

6. Indien de wederpartij een gebrek meldt bij Jongsma, worden (betalings)verplichtingen van de 

wederpartij niet opgeschort.  

7. De verjaringstermijn van vorderingen verloopt na één jaar.  

8. In het geval dat de wederpartij een consument is, dan verloopt de verjaringstermijn voor het 

indienen van vorderingen na twee jaar. Gebreken die de consument ontdekt, dienen uiterlijk 

binnen twee maanden bij Jongsma te worden ingediend.  

9. Het opgeleverde kan op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen in de overeenkomst is 

overeengekomen. Ondergeschikte punten zijn in ieder geval: kleine afwijkingen in vormen, 

kleuren, maten en hoeveelheden.  

10. Indien het opgeleverde op ondergeschikte punten afwijkt, is dat voor de wederpartij geen 

grond om haar nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst in zijn 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tevens kan door de wederpartij ook geen 

schadeloosstelling of schadevergoeding bij Jongsma gevorderd worden.   

11. De garantie die Jongsma waarborgt in dit artikel doet niets af aan de wettelijke rechten en 

vorderingen die de consument heeft jegens Jongsma.  

12. Garantie vervalt in ieder geval in de volgende gevallen omdat het gebrek niet aan Jongsma te 

wijten is: 

a. behandeling van het geleverde in strijd met de gebruiksvoorschriften of de 

mededelingen die Jongsma over het gebruik heeft gedaan; 

b. onjuiste behandeling van het geleverde; 

c. natuurlijke slijtage; 

d. gebreken als gevolg van beschadiging.  

12. Indien het onderhoud op de aangelegde systemen niet door Jongsma wordt uitgevoerd, 

vervalt de garantie ten aanzien van de aangelegde systemen.  

13. Indien Jongsma de klacht van de wederpartij gegrond verklaart, gunt de wederpartij Jongsma 

een redelijke termijn van vier weken om alsnog correct na te komen. Indien nakoming reeds 



 
 

onmogelijk is, gunt de wederpartij Jongsma een redelijke termijn van vier weken om met een 

andere oplossing te komen.  

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

1. Jongsma is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden of te lijden schade, van 

welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering 

van de Overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij (of 

Derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen 

bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie.  

2. Jongsma is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke 

aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit 

handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van Derden, die 

door Jongsma bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.  

3. Het in lid 2 en 3 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove 

onzorgvuldigheid van Jongsma. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ 

gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.  

4. Indien Jongsma aansprakelijk is voor directe of indirecte schade jegens de Wederpartij, dan is 

iedere aansprakelijkheid van Jongsma beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 

uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het 

bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de 

verzekeraar komt. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van 

de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het 

factuurbedrag.  

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor 

zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;  

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jongsma aan 

de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Jongsma toegerekend 

kunnen worden;  

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 

Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade 

als bedoeld in deze Voorwaarden.  

7. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de Wederpartij is gefactureerd, dient in 

voornoemde tekst van dit artikel voor “factuurbedrag” te worden gelezen ‘de 

overeengekomen vaste prijs’ of ‘gangbare tarief’ dat aan de Wederpartij in rekening zou 

worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is 

gelegen.  

8. De Wederpartij vrijwaart Jongsma voor alle aanspraken van Derden ter zake van schade in 

verband met de door Jongsma uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te 

staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove 

onzorgvuldigheid van Jongsma en de Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen 

enkel verwijt treft.   

9. De Wederpartij kan geen geslaagd beroep kan doen op een garantie, noch kan zij Jongsma op 

andere gronden aansprakelijk kan stellen, indien de schade is ontstaan:  



 
 

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde 

of de door of namens Jongsma verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, 

bijsluiters e.d.;  

b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;  

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Wederpartij 

aan Jongsma verstrekte gegevens;  

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de Wederpartij;   

e. doordat door of namens de Wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of 

bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande 

toestemming van Jongsma.  

10. Voorts is Jongsma niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Jongsma het gevolg is van:  

a. arbeidsongeregeldheden bij Derden of onder eigen personeel;  

b. tekortschieten van hulppersonen;  

c. transportmoeilijkheden;  

d. brand en verlies van te leveren zaken;  

f. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals 

importverboden of handelsverboden;  

f. gewelddadige of gewapende acties of  

g. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of 

programmatuur van Jongsma.  

11. De termijnen waarbinnen Jongsma aansprakelijk kan worden gesteld voor de vastgestelde 

schade bedraagt maximaal zes (6) maanden te rekenen vanaf het moment waarop de 

verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.  

 

Artikel 15 – Overmacht 

1. Indien sprake is van overmacht is Jongsma niet verplicht de ontstane schade aan de 

wederpartij te vergoeden omdat de overmacht Jongsma niet kan worden aangerekend.  

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: 

a. de definitie die volgens de wet, jurisprudentie en de termen die in het maatschappelijk 

verkeer wordt toegekend;  

b. arbeidsongeschiktheid en ziekte van de werknemer(s) van Jongsma; 

c. oorlog en/of oorlogsgevaar; 

d. mobilisatie; 

e. schade als gevolg van het weer zoals, schade bij natuurrampen, schade door storm, 

overstromingen, schade door vorst; 

f. hinder in het verkeer; 

g. brand, machinebreuk, defecte apparatuur of materialen en andere ongevallen; 

h. werkstakingen; 

i. uitsluitingen; 

j. optreden van werknemersorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt; 

k. maatregelen getroffen door de overheid om wat voor reden dan ook; 

l. niet-levering door derden en/of producenten en/of fabrieken die door Jongsma zijn 

ingeschakeld; 

m. andere onvoorziene omstandigheden in Nederland of het andere land waar de 

apparatuur en/of materialen vandaan komen waardoor deze niet beschikbaar zijn. 

3. Tijdens de overmachtsituatie worden de verplichtingen van beider partijen opgeschort. 



 
 

4. Indien blijkt dat door de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend 

onmogelijk wordt, zijn beider partijen gerechtigd om de overeenkomst terstond te ontbinden.  

5. Indien Jongsma voor de overmachtsituatie al werkzaamheden heeft verricht ter nakoming van 

de overeenkomst of slechts een gedeelte van de overeenkomst kan nakomen, is zij gerechtigd 

de verrichte werkzaamheden afzonderlijk te factureren bij de wederpartij. Deze factuur wordt 

gezien als een opzichzelfstaande factuur.  

6. Schade die ontstaan is door overmacht komt nimmer in aanmerking voor een 

schadeloosstelling of schadevergoeding.  

 

Artikel 16 – De mogelijkheid tot opschorten en ontbinden 

1. Indien de wederpartij de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk niet nakomt of er is bij 

Jongsma gegronde vrees dat door de wederpartij niet nagekomen zal worden, dan is Jongsma 

bevoegd om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.  

2. Verkeert de wederpartij in staat van faillissement, vraagt zij haar faillissement aan, bevindt zij 

zich in de schuldsanering conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), heeft 

zij surseance van betaling aangevraagd, surseance van betaling gekregen of is er beslag gelegd 

op (een deel van) haar goederen, dan heeft Jongsma de mogelijkheid om de overeenkomst te 

ontbinden. 

3. Ontbinding zoals genoemd in het voorgaande lid is niet mogelijk als de wederpartij haar 

betalingen aan Jongsma aantoonbaar in zekerheid heeft gesteld.  

4. Indien omstandigheden ontstaan die het nakomen van de overeenkomst voor Jongsma 

onmogelijk maken of als nakoming simpelweg niet van Jongsma gevraagd kan worden, dan is 

zij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.  

5. Indien Jongsma de verlangde betaling, zoals genoemd in lid 5 van artikel 7, niet ontvangen 

heeft en de termijn voor het starten van de overeenkomst vangt aan, dan is Jongsma 

gerechtigd om de uitvoering op te schorten tot het moment dat zij de verlangde betaling 

ontvangen heeft.  

6. Indien de wederpartij komt te overlijden, is Jongsma gerechtigd om de overeenkomst te 

ontbinden.  

7. Tenzij de opschorting of ontbinding niet aan Jongsma kan worden toegerekend, worden alle 

kosten die gemaakt zijn ter uitvoering van de overeenkomst en extra kosten bijkomend bij 

opschorting of ontbinding, vergoed door de wederpartij.  

8. Indien Jongsma de overeenkomst opschort of ontbindt op grond van de redenen genoemd in 

dit artikel, heeft de wederpartij nimmer recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.   

9. Indien Jongsma de overeenkomst op grond van dit artikel geheel of gedeeltelijk ontbindt, zijn 

alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. 

 

Artikel 17 – Verzekering 

1. Indien de wederpartij een verzekering t.a.v. de werkzaamheden van Jongsma heeft afgesloten, 

is het bedrag aan eigen risico dat uit de verzekering voortvloeit, nimmer een bedrag hoger dan 

1% van de hoofdsom uit de overeenkomst. Aan dit bedrag zit een maximum van €1000,00. 

2. Jongsma is niet automatisch meeverzekerd in het geval de wederpartij een CAR-polis voor de 

werkzaamheden afsluit. Het eigen risico van de CAR-polis kan daarom niet op Jongsma 

verhaald worden.  

 

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud 



 
 

1. Totdat de wederpartij alle vorderingen, uit welke overeenkomst met Jongsma dan ook, 

eventuele openstaande (incasso)kosten en rente aan Jongsma heeft voldaan, blijven alle 

geleverde goederen het eigendom van Jongsma.  

2. De koper is in dit geval, tot het moment van eigendomsovergang, niet bevoegd om deze 

goederen te vervreemden, te verkopen of af te leveren. Tevens mogen de goederen niet 

verpand worden aan derden en mag er ook geen ander recht op de goederen gevestigd 

worden zolang Jongsma nog eigenaar is van de goederen.  

3. De wederpartij is verplicht, om tijdens het eigendomsvoorbehoud van Jongsma, de goederen 

met zorgvuldigheid en als herkenbare eigendommen van Jongsma onder zich te houden.  

4. Jongsma is gerechtigd om de goederen onder haar eigendomsvoorbehoud bij de wederpartij 

terug te nemen indien de wederpartij te factuur niet heeft voldaan of in 

betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren. De wederpartij geeft Jongsma vrije 

toegang tot het terugnemen van de goederen of werkt mee aan inspectie van de goederen 

door Jongsma.  

 

Artikel 19 – Intellectueel eigendom van Jongsma 

1. In overleg met de koper kan Jongsma foto’s maken van de opgeleverde werkzaamheden 

waarbij deze foto’s gebruikt kunnen worden voor promotie of voor op de website van 

Jongsma.  

2. Jongsma behoudt het intellectueel eigendom en alle rechten die daarmee gepaard haar 

bescheiden, zoals omschreven in lid 1 van artikel 1.  

3. De wederpartij stelt de bescheiden, al dan niet tegen een vergoeding door de derde, ter 

beschikking en verhandelt deze niet. De bescheiden zijn exclusief voor eigen gebruik van de 

wederpartij. 

4. Bescheiden die Jongsma heeft gemaakt of toont op haar website, zijn vóór, tijdens en na het 

uitoefenen van de overeenkomst eigendom van Jongsma, ook als een derde of de wederpartij 

zijn medewerking heeft verleend bij het maken van de bescheiden.  

5. Jongsma is de enige partij die gerechtigd is tot de uitoefening van intellectuele 

eigendomsrechten, openbaarmaking of overdracht van de bescheiden en is daartoe gerechtigd 

vóór, tijdens en na de overeenkomst.  

 

Artikel 20 – Slotbepalingen 

1. Indien er sprake is van een geschil tussen Jongsma en de wederpartij, dan zullen beide partijen 

zich naar beste kunnen inspannen om tot een oplossing te komen zonder tussenkomst van de 

rechter.  

2. Indien na onderling overleg blijkt dat er geen geschikte oplossing gevonden kan worden, dan 

wordt het geschil voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.  

3. Jongsma is gerechtigd om de algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen. Indien de 

overeenkomst onder oorspronkelijke algemene voorwaarden gesloten is, blijven deze 

oorspronkelijke voorwaarden van toepassing op de gesloten overeenkomst. 

4. Indien de nieuwe algemene voorwaarden aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, facturen 

en/of andere verbintenissen beïnvloeden, doet Jongsma daar tijdig mededeling van bij de 

wederpartij.  

 

 


