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Algemene voorwaarden BroWood Timmerwerken 

 
Artikel 1 Definitiebepaling 

1.1 BroWood: BroWood Timmerwerken; de opdrachtnemer, statutair gevestigd te Enkhuizen, 
ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61380326. 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie BroWood een overeenkomst heeft 
gesloten. 

1.3 Overeenkomst: de tussen BroWood en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, 
waarbij BroWood zich verbindt tot het verrichten van renovatiewerkzaamheden, de levering 
van zaken en/of het verrichten van aannemingswerkzaamheden. 

1.4 Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens 
begrepen langs de elektronische weg tot stand gebrachte communicatie. 

Artikel 2 Algemene bepalingen 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen 
overeenkomst tussen BroWood en de opdrachtgever. 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de 
uitvoering waarvan, door BroWood, derden worden betrokken. 

2.3 De  overeenkomst  komt  in  de  plaats  van,  en  vervangt,  alle  eerdere  voorstellen, 
correspondentie,  afspraken  of  andere  communicatie,  schriftelijk  dan  wel  mondeling 
gedaan. 

2.4 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden 
afgeweken. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze 
algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.  

2.5 BroWood is gerechtigd diens algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. 
2.6 Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid 

van de overige bedingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling 
overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het 
aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

Artikel 3 Prijs, aanbod en totstandkoming van de overeenkomst 

3.1 Alle offertes zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.  
3.2 Alle offertes zijn, tenzij anders vermeld, 30 dagen geldig. 
3.3 Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist cé onvolledig verstrekte 

gegevens kan geen rechten worden ontleend.  
3.4 Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod binden BroWood niet.  
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht BroWood niet tot de uitvoering of levering van een 

gedeelte van dat aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
3.6 Indien zulks voor het uitbrengen van de offerte is bedongen, is BroWood gerechtigd aan 

degene op wiens verzoek hij de offerte heeft uitgebracht, de vervaardiging daarvan in 
rekening te brengen indien de offerte niet wordt aanvaard.   
 
 



	

	
	

www.browood.nl	|	info@browood.nl	|	0628160300	
Versie:	171020v1253	

 
 

3.7 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de 
opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door  
BroWood  digitaal  retour  is  ontvangen  en/of  de  door  BroWood  en opdrachtgever  
ondertekende  opdrachtbevestiging  door  BroWood retour  is ontvangen.  

3.8 Zolang   de   opdrachtbevestiging   niet   retour   is   ontvangen,   behoudt BroWood zich het 
recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten.  

3.9 BroWood mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de 
opdrachtgever. BroWood mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn 
ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de 
opdrachtgever doorberekenen. BroWood dient dit uiterlijk binnen twee maanden na het sluiten 
van de overeenkomst schriftelijk te melden aan de opdrachtgever. Met dien verstande dat de 
prijswijziging alleen aan de opdrachtgever kan worden doorberekend indien BroWood de 
desbetreffende facturen aan de opdrachtgever kan overleggen. 

3.10 In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het 
overeengekomen werk kan BroWood slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, 
wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit 
voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten 
begrijpen. 

3.11 Elke tussen opdrachtgever en BroWood gesloten overeenkomst is voor beide partijen 
volledig bindend. 

Artikel 4 Medewerking van de opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke BroWood 
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren  van  de  
verleende  opdracht,  tijdig  en  in  de  door  BroWood gewenste vorm en wijze aan BroWood 
ter beschikking worden gesteld. 

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat BroWood onverwijld wordt geïnformeerd over 
feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van 
belang kunnen zijn. 

4.3 Tenzij  uit  de  aard  van  de  opdracht  anders  voortvloeit  is  opdrachtgever  verantwoordelijk   
voor   de   juistheid,   volledigheid   en   betrouwbaarheid   van   de   aan BroWood ter 
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig 
zijn. 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 

5.1 Alle   werkzaamheden   die   door   BroWood   worden   verricht,   worden uitgevoerd  naar  
zijn  beste  inzicht  en  vermogen  overeenkomstig  de  eisen  van  goed vakmanschap.  Ten  
aanzien  van  de  beoogde  werkzaamheden  is  sprake  van  een inspanningsverbintenis aan 
de zijde van BroWood, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

5.2 BroWood kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening 
brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf 
toestemming heeft verleend. Indien BroWood echter uit hoofde van zijn  (wettelijke)  zorgplicht  
gehouden  is  om  meerwerk  te  verrichten,  is  hij  gerechtigd dit aan Opdrachtgever in 
rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf 
niet expliciet zijn toestemming heeft verleend. 
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Artikel 6 Betaling 

6.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden  
binnen  15  dagen  na  factuurdatum, tenzij expliciet anders vermeld op de factuur.  Betaling  
dient  te  geschieden  in  op  de factuur  aangegeven  valuta,  door  middel  van  overmaking  
ten  gunste  van  een  door BroWood aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte 
van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

6.2 Bij overschrijding van de onder 6.1 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door BroWood ten 
minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van 
rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de 
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het 
verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, 
nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van 
opdrachtgever. 

Artikel 7  Aanprakelijkheid 

7.1 BroWood is niet aansprakelijk voor schade aan zaken die is veroorzaakt bij het verrichten van 
de werkzaamheden als bedoeld in de overeenkomst. De kosten hiervan komen ten rekening 
van de opdrachtgever. BroWood zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en 
daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Browood kan worden verwacht. 

7.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan BroWood onjuiste of onvolledige 
informatie heeft verstrekt, is BroWood voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 

7.3 De  in  lid  1  van  dit  artikel  neergelegde  aansprakelijkheidsbeperking  wordt  mede 
bedongen  ten  behoeve  van  de  door  BroWood  voor  de  uitvoering  van  de opdracht 
ingeschakelde derden. 

7.4 BroWood  is  niet  aansprakelijk  voor  beschadiging  of  teniet  gaan  van bescheiden tijdens 
vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt 
door of namens opdrachtgever, BroWood of derden. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen blijft BroWood hier de eigenaar 
van. De opdrachtgever kan deze niet aan derden overdragen, noch in pand geven. 

Artikel 9 Toepasselijk recht 

9.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en BroWood is Nederlands recht van 
toepassing. 

9.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de 
woonplaats van de eigenaar van BroWood, tenzij op grond van de wet een andere rechter 
dwingend rechtelijk bevoegd is. 
 


