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Staba Technische Digitalisering  

Snoekbaarssingel 48, 2492MH Den Haag.   

 

Algemene voorwaarden    

 

Artikel 1. Definities  

In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:  

 Opdrachtnemer: Staba Technische Digitalisering, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te Den Haag KVK nr. 64840549   

 Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.  

 

Artikel 2 Algemeen  

1. Door ondertekening van een opdracht verklaart opdrachtgever op de hoogte te zijn van de 

algemene voorwaarden dan wel dit niet noodzakelijk te vinden. De opdrachtgever is een redelijke 

mogelijkheid geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen doordat: deze zijn toegevoegd 

aan de toegezonden offerte of opdracht overeenkomst of kosteloos zijn aangeboden.   

2. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen 

opdrachtnemer en opdrachtgever.  

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 

schriftelijk zijn overeengekomen.  

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst  

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Staba Technische 

Digitalisering het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

2. De opdrachtgever verschaft Staba Technische Digitalisering alle inlichtingen en gegevens die nodig 

zijn ter vervulling van de opdracht, tenzij anders overeengekomen. Dit dient tijdig en volledig te 

gebeuren om aan een eventuele levertijd te kunnen voldoen. Indien de voor de uitvoering van de 

overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft 

opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de 

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in 

rekening te brengen. 

3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een 

termijn overeengekomen, dan kan de opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen. Overleg zal 

plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om deze termijn in alle redelijkheid te 

realiseren. 

4. Opdrachten dienen schriftelijk bevestigd te worden door de opdrachtgever. Indien de 

opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met 

het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. 

Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer nadat deze schriftelijk door de 

opdrachtnemer zijn bevestigd.  
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5. Het uitvoeren van de opdracht zal zorgvuldig en voor zo ver mogelijk onafhankelijk geschieden met 

als doel een bruikbaar resultaat voor de opdrachtgever neer te zetten en daarin zijn belangen te 

behartigen.  

 Wanneer een opdracht wordt uitgevoerd tegen een uurtarief dan wordt aan het eind van de 

opdracht of aan het eind van elke maand een (deel) factuur opgemaakt.  

 Indien de opdracht per tekening(en) wordt uitgevoerd zal elke tekening drie revisies krijgen 

waarbij de derde revisie als eindresultaat van de opdracht zal dienen. Opdrachtgever heeft 

na de levering van de eerste twee revisies 10 werkdagen om verbeteringen of veranderingen 

aan te dragen. Wanneer commentaar 10 werkdagen uit blijft wordt de revisie van de 

tekening automatisch met 1 (één) opgehoogd tot de derde revisie is bereikt.  

 Wanneer uit een opdracht meerwerk ontstaat, wordt dit per uur uitgevoerd tegen 115% van 

het normaal uurtarief tenzij in de opdracht anders is overeengekomen.  

6. Openbaarmaking van de opdracht of delen daarvan door de opdrachtnemer, al dan niet in naam 

van de opdrachtgever, dienen door middel van een schriftelijke goedkeuring bevestigt te zijn door de 

opdrachtgever. Dit ook wanneer opdrachten aan derden worden gegeven.  

7. Een termijn van levering door de opdrachtnemer opgegeven voor het volbrengen van de opdracht 

heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De 

opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in 

verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en 

nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.   

8. Levering van de voltooide opdracht aan de opdrachtgever zal digitaal geschieden (*.DWG en/of 

*.PDF), zonder fysieke opslag drager, tenzij in de opdracht anders is overeengekomen.  

        

Artikel 4. Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht  

1. Indien uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben 

beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zodra de overmacht situatie vier weken heeft 

geduurd.  

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet 

en jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht is mede begrepen het geval, dat Staba 

Technische Digitalisering door verminderd geestelijk of lichamelijk vermogen de opdracht niet meer 

naar behoren kan vervullen.  

 

Artikel 5. Betaling  

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen in 

de opdrachtovereenkomst.  

2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Aan de 

opdrachtgever kan vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke 

rente in rekening worden gebracht.  

3. Wanneer opdrachtgever in verzuim is en er sprake is van termijnfacturen, dan heeft Staba 

Technische Digitalisering het recht de resterende werkzaamheden op te schorten of uit te stellen tot 

de vooraf gaande betaal termijnen voldaan zijn. 

4. Alle werkelijk door Staba Technische Digitalisering gemaakte kosten om tot voldoening van zijn 

declaraties te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van 

de opdrachtgever.  

5. Indien opdrachtnemer incassokosten heeft gemaakt om tot voldoening van zijn declaraties te 

geraken, is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over deze kosten. 
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 Artikel 5 is niet van toepassing op particuliere klanten. Deze zullen conform opdracht 

verplicht zijn de betaling te voldoen voor aanvang van de werkzaamheden. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid  

1. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die Staba Technische Digitalisering onder de 

desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze 

van vak uitoefening, behoort te vermijden.  

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is 

uit gegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze 

onjuistheid of onvolledigheid onderdeel was van de opdracht. 

3. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de opdracht door 

Staba Technische Digitalisering is gefactureerd.  

4. Elke aansprakelijkheid van Staba Technische Digitalisering vervalt door het verloop van drie jaar 

vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing is geëindigd. De dag waarop de opdracht is 

geëindigd wordt aangemerkt als de dag waarop Staba Technische Digitalisering de (eind) factuur ter 

zake van de opdracht heeft verzonden. Wanneer de opdracht wordt beëindigd door opzegging van 

één der partijen vervalt alle aansprakelijkheid van Staba Technische Digitalisering. 

5. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan 

derden heeft overgedragen, is hij gehouden Staba Technische Digitalisering van aansprakelijkheid ter 

zake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van Staba Technische 

Digitalisering vervalt.  

6. Staba Technische Digitalisering is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door Staba 

Technische Digitalisering ingeschakelde derden.  

7. Staba Technische Digitalisering is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.  

8. De opdrachtgever heeft een controlerende en eindcontrolefunctie op het tekenwerk en blijft dus 

verantwoordelijk voor het eindresultaat.  

       

Artikel 7. Geschillen  

1. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse 

rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud  

1. Alle van de opdracht getekende onderdelen blijven te alle tijden (intellectueel) eigendom van 

Staba Technische Digitalisering, tenzij op voorhand anders is overeengekomen in de opdracht.   

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 

verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.  

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten 

daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs 

verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.  

4. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, 

geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 

opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de 

eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 


