
Algemene voorwaarden Dakwereld 

Artikel 1 Begrippen  

1. Dakwereld is een onderneming die zich ten doel stelt daken te onderhouden en te 

renoveren, en daarbij tevens te adviseren in dakonderhoud, één en ander in de meest ruime 

zin.  

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder Dakwereld mede begrepen alle in haar dienst 

zijnde werknemers.  

3. In deze algemene voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan: de natuurlijke 

persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of 

rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die 

aan Dakwereld opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

4. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle 

door Dakwereld en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde 

producten en diensten, alsmede alle andere door Dakwereld ten behoeve van 

Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een 

opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van 

Opdrachtgever worden verricht.  

5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ begrepen: de overeenkomst 

van opdracht op grond waarvan Dakwereld zich tegen betaling van honorarium en kosten 

jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Klant te verrichten en waarbij deze 

algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.  

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst 

tussen Dakwereld en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door 

Dakwereld in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van 

Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien Dakwereld niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit 

niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dakwereld in enigerlei mate 

het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 

voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 3 De overeenkomst  

1. Alle offertes en aanbiedingen van Dakwereld zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is 

vermeld.  

2. Dakwereld kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien 

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 



3. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt 

van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dakwereld daaraan niet 

gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding 

tot stand, tenzij Dakwereld anders aangeeft. 

4. Indien Opdrachtgever het aanbod aanvaart, bevestigt Dakwereld onverwijld langs 

elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst 

van deze aanvaarding niet door Dakwereld is bevestigd, kan Opdrachtgever de 

Overeenkomst ontbinden.  

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Dakwereld zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 

eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

2. Indien Dakwereld dit nuttig of noodzakelijk acht, is Dakwereld steeds bevoegd zich bij het 

verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de Diensten of een deel 

ervan te laten uitvoeren door derden. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is 

uitgesloten.  

3. Dakwereld is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus 

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

4. Indien Dakwereld in de offerte bepaalde merknamen van materialen heeft gebruikt, zijn 

deze merken voor Dakwereld niet bindend. In de uitvoering van de Overeenkomst is 

Dakwereld gerechtigd gelijkwaardige alternatieven te gebruiken.  

5. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, 

die Dakwereld nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 

Dakwereld te verstrekken. 

6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van 

de aan Dakwereld ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en/of het verstrekte 

materiaal.  

7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 

uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te 

wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst 

dienovereenkomstig aanpassen.  

8. Wanneer voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde 

zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. 

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan overschrijding van de termijn door 

Dakwereld. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Dakwereld schriftelijk in 

gebreke te stellen. Dakwereld dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om 

alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

 

Artikel 5 Tarieven 

1. De door Dakwereld berekende tarieven zijn in euro's en exclusief BTW.  



2. Dakwereld is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de berekende tarieven, zonder dat 

Opdrachtgever in dit geval gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging 

van de tarieven voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of 

regelgeving of indien de verhoging van de tarieven haar oorzaak vindt in gronden die bij het 

aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, waaronder onder 

andere wordt begrepen prijsverhogingen in de gebruikte materialen. 

3. Dakwereld behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave 

te herstellen.  

4. Indien Dakwereld door toedoen van Opdrachtgever wordt opgehouden in de uitvoering van 

de werkzaamheden, zal Dakwereld de wachturen tegen een tarief van €47,- (zevenenveertig 

euro) per uur, exclusief BTW doorberekenen.  

 

Artikel 6 Betaling 

1. Opdrachtgever betaalt Dakwereld de overeengekomen vergoeding voor de afname van de 

Diensten die Dakwereld verricht in de uitvoering van de Overeenkomst.   

2. Indien Dakwereld dat wenselijk acht, is Dakwereld gerechtigd van Opdrachtgever een 

redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te verlangen. 

Dakwereld kan de aanvang van de werkzaamheden in dat geval opschorten totdat het 

voorschot is voldaan, dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.  

3. Werkzaamheden met een aanneemsom vanaf €5.000,- (vijfduizend euro) exclusief BTW, 

kunnen door Dakwereld in termijnen worden gefactureerd, ter hoogte van 20% van de 

aanneemsom. Voor deze deelfacturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.   

4. Indien sprake is van meerwerk, is Dakwereld gerechtigd hiervoor kosten in rekening te 

brengen. Dakwereld zal hiervoor tijdig contact opnemen met Opdrachtgever. Mondeling kan 

tussen Dakwereld en Opdrachtgever meerwerk worden overeengekomen tot een bedrag 

van €250,- (tweehonderdvijftig euro). Indien het om een hoger bedrag gaat, kan meerwerk 

uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Onder meerwerk wordt verstaan: de 

werkzaamheden of andere prestaties verricht of te verrichten door Dakwereld die buiten de 

inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen 

en/of wijzigingen daarvan betreffen.  

5. Tenzij een andere termijn is aangegeven, dient een factuur van Dakwereld binnen 30 (dertig) 

dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.   

6. Indien Opdrachtgever van mening is dat de werkzaamheden niet naar behoren zijn 

uitgevoerd, kan Opdrachtgever de betaling van dit onderdeel opschorten. De correct 

uitgevoerde onderdelen van de opdracht dienen wel binnen de betalingstermijn te worden 

voldaan. 

7. Indien niet op tijd aan de betalingsverplichting is voldaan, zal Opdrachtgever automatisch in 

gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim 

door Opdrachtgever is Dakwereld gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te 

verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat 

zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding zal zijn gehouden. 

8. In geval van betalingsverzuim heeft Dakwereld recht op vergoeding van de wettelijke rente 

over het door Opdrachtgever verschuldigde.  

9. Indien Dakwereld besluit een vordering op Opdrachtgever wegens één of meer niet betaalde 

facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde 

hoofdsom en de in artikel 6.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid 

gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. 



10. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Dakwereld 

verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Dakwereld bepalend zijn, tenzij door 

Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd. 

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle geleverde en nog te leveren werkzaamheden en materialen blijven het uitsluitend 

eigendom van Dakwereld, totdat alle vorderingen, die Dakwereld heeft of zal verkrijgen op 

de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. 

 

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen 

die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is 

verplicht op eerste verzoek van Dakwereld een afschrift van de hiervoor genoemde 

bescheiden aan hem toe te zenden.  

2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Dakwereld zijn werkzaamheden ongestoord en op het 

overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden 

de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: 

a. gas, water en elektriciteit; 

b. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, 

materialen en werktuigen; 

c. keten; 

d. toilet. 

3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat goederen die in de uitvoering van de Overeenkomst vies of 

beschadigd kunnen raken, voor de start van de werkzaamheden zijn afgedekt, dan wel zijn 

verwijderd uit de werkomgeving.  

4. Opdrachtgever en Dakwereld komen overeen de vuilcontainers zo dicht mogelijk te plaatsen 

bij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Verzakking van of schade aan de 

bestrating komen voor het risico van Opdrachtgever.  

5. Indien Opdrachtgever aan Dakwereld onjuiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot 

de dakconstructie, waardoor de werkzaamheden niet kunnen worden verricht, valt dit in de 

risicosfeer van Opdrachtgever.  

6. Opdrachtgever staat ervoor in juiste informatie aan Dakwereld te verstrekken. Indien er 

sprake is van onjuistheid in maatvoering, zullen deze door Dakwereld worden doorberekend 

aan de hand van de totaalprijs uit de offerte.  

 

Artikel 9 Annulering 

1. Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is 

Opdrachtgever verplicht de door Dakwereld reeds aangeschafte materialen en grondstoffen 

tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, te vergoeden.  

 

 



Artikel 10 Aansprakelijkheid  

1. Dakwereld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan 

van door Opdrachtgever en/of derde verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige 

gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dakwereld kenbaar behoorde te 

zijn. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Dakwereld voor eventuele aanspraken van derden. 

3. Indien Dakwereld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 

van Dakwereld beperkt tot die schade waartegen Dakwereld uit hoofde van een door of ten 

behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat 

in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.  

4. Indien Dakwereld aansprakelijk wordt gehouden, maar de veroorzaakte schade leidt niet tot 

uitkering van de verzekering, zal Dakwereld uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade 

die daadwerkelijke door Opdrachtgever opgelopen, betaald of geleden is vanwege een 

aantoonbaar tekortschieten in nakoming van haar verplichtingen en ten hoogste tot de 

factuurwaarde van de werkzaamheden, althans tot dat gedeelte van de werkzaamheden 

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximumbedrag van €20.000,- 

(twintigduizend euro) per gebeurtenis. 

5. Dakwereld is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Dakwereld is nimmer 

aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade 

(zoals waterschade aan gebouwen en/of materialen), geleden verlies, gederfde winst, 

gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie. 

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dakwereld. 

 

Artikel 11 Overmacht 

1. Indien de tekortkoming in artikel 10 het gevolg is van overmacht, zal Dakwereld niet 

aansprakelijk zijn voor de schade. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten 

komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Dakwereld, waardoor tijdige, volledige of 

juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.  

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: 

niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Dakwereld zelf of een derde, 

abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, diefstal of 

verloren gaan van gereedschappen of materialenstakingen, ernstige storingen in de 

systemen van Dakwereld of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, 

oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de 

overmacht aanhoudt.  

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de 

Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal 

Dakwereld overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in 

mindering gebracht alle kosten die Dakwereld heeft gemaakt met betrekking tot de 

Overeenkomst. 

 

 

 



Artikel 12 Rechten van intellectueel eigendom 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Dakwereld de 

auteursrechten en alle industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, 

verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen (proef-)modellen, programmatuur en 

dergelijke. Dat hiervoor bij Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht doet hier niet aan 

af.  

2. De in lid 1 genoemde gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

Dakwereld niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. 

 

Artikel 13 Garantie en overige aanspraken 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Dakwereld voor een periode van tien jaar 

na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.  

2. De factuur dient als garantiebewijs. De factuurdatum is de aanvangsdatum van de garantie.  

3. Wil Opdrachtgever aanspraak maken op de garantie, zal Opdrachtgever het dak voldoende 

en op de juiste wijze dienen te (laten) onderhouden. 

4. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal Dakwereld de keuze maken 

of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel 

van de factuur. Kiest Dakwereld voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, 

bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering.  

5. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen 

ten opzichte van Dakwereld heeft voldaan.  

6. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: 

a. normale slijtage; 

b. onoordeelkundig gebruik; 

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

d. moedwillige nalatigheid 

 

Artikel 14 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. Dakwereld is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst 

niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Dakwereld goede grond heeft te 

vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.  

2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van 

beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – 

ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor 

Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dakwereld 

vrij om de Overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, 

zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.  

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dakwereld op 

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dakwereld de nakoming van de verplichtingen 

opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 

 

 



Artikel 15 Overige bepalingen 

1. Mocht enige strijdigheid ontstaan tussen deze algemene voorwaarden en de 

opdrachtbevestiging, prevaleert hetgeen is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.  

 

Artikel 16 Identiteit van Dakwereld  

1. Dakwereld is in de KvK geregistreerd onder nummer 62848011. Dakwereld draagt Btw-

identificatienummer 1872.14.335.B01. Verder is Dakwereld (statutair) gevestigd aan de 

Charlotte Ruysplantsoen 7, (1705 NE), te Heerhugowaard.  

2. Dakwereld is per e-mail te bereiken via info@mijndakwereld.nl en telefonisch te bereiken op 

+31 6 15 91 83 51. 

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

1. Op de rechtsverhouding tussen Dakwereld en Opdrachtgever is Nederlands recht van 

toepassing.  

2. Alle geschillen die tussen Dakwereld en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht 

door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.  

 

Artikel 18 Vindplaats algemene voorwaarden  

1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.mijndakwereld.nl en zullen 

door Dakwereld op verzoek kosteloos worden toegezonden.  
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