
Algemene voorwaarden van: Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF   
Gevestigd aan de Kadijk 1, 8463 VC te Rotsterhaule 

KvK  Leeuwarden  01070717 
 

Artikel 1 Toepassing:  

Op alle leverings- en betalingsvoorwaarden, aanbiedingen, 

offertes en andere overeenkomsten tussen Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF  en wederpartij zijn deze 

voorwaarden van toepassing voor zover door partijen niet 

anders schriftelijk is overeengekomen.  

 

Artikel 2 Inhoud overeenkomst:  

De inhoud van de overeenkomst met Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF    is gebaseerd op de informatie die 

verstrekt is door de wederpartij ten tijde van het opstellen 

van de offerte. Onder de wederpartij wordt verstaan 

(potentiële) contractpartner. 

2. De vrijblijvende offertes hebben een geldigheid van 30 

dagen na dagtekening tenzij partijen anders zijn 

overeengekomen. Als blijkt dat de wederpartij maar 

gedeeltelijk gebruikt wenst te maken van de aanbiedingen in 

de offerte staat het Brouwer Ongediertebestrijding VOF  vrij 

de offerte in te trekken of een offerte in een aangepaste vorm 

opnieuw aan te bieden.  

3. De overeenkomsten hebben een geldigheidsperiode van 

minimaal  een jaar en worden als deze niet schriftelijk drie 

maanden voor het aflopen van de geldende overeenkomst 

door de wederpartij of Brouwer Ongediertebestrijding VOF  

word beëindigd, zal deze automatisch met een jaar worden 

verlengd, tenzij de  partijen anders zijn overeengekomen. 

4. Aangeboden producten en diensten kunnen in lichte mate 

afwijken en geven de wederpartij geen recht op vervanging of 

vergoeding als deze binnen een redelijke tolerantie vallen. 

Mochten er binnen de lopende periode van de overeenkomst 

aanpassingen of wijzigingen plaatsvinden die extra kosten 

met zich meebrengen staat het  Brouwer 

Ongediertebestrijding Vof vrij deze in rekening te brengen. 

Daar de uit te voeren werkzaamheden van Brouwer 

Ongediertebestrijding Vof  sterk beïnvloed kunnen worden 

door het gedrag van het te bestrijden plaag of knaagdier kan  

Brouwer Ongediertebestrijding VOF  niet in alle gevallen de 

garantie geven op een snelle adequate bestrijding.  

5. De wederpartij kan zich niet beroepen op toezeggingen en 

afspraken met ondergeschikten van  Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF  of derden als deze niet vooraf 

schriftelijk zijn vastgelegd of aangepast zijn in de geldende 

overeenkomst.  

6. Brouwer Ongediertebestrijding Vof is gerechtigd de 

overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor 

zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden 

(zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der 

overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. 

 

Artikel 3 Betalingen – Kosten:  

Al de prijzen van  Brouwer Ongediertebestrijding VOF  zijn 

exclusief het daarvoor geldende BTW tarief of andere 

bijkomende overheidsheffingen. Mochten er tijdens het lopen 

van de overeenkomst nieuwe overheidsheffingen optreden 

waardoor het  Brouwer Ongediertebestrijding VOF  onmogelijk 

gemaakt wordt de overeengekomen overeenkomst na te leven 



zal er in overleg een prijsherziening plaats vinden. 

2. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats 

te vinden tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is 

rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. 

Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst 

heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst 

van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn 

van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in 

werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. 

Rente bij zakelijke transacties:  
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de 
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de 
wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). 
Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij 
transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het 
Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 
6:119 en 120 lid 1 BW). 

Mocht er na een betaling herinnering nog niet betaald worden 

is Brouwer Ongediertebestrijding VOF  genoodzaakt de 

verlopen betaling ter incasso uit handen te geven. Alle daaruit 

voortvloeiende extra kosten komen dan voor rekening van de 

wederpartij.  

 

Artikel 4 Verplichtingen Brouwer Ongediertebestrijding Vof:  

Alle voorkomende werkzaamheden en diensten die 

aangeboden worden in de geldende overeenkomst met de 

wederpartij en betrekking hebben op Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF  zullen door vakbekwaam en 

wettelijk bevoegd personeel, of onder toezicht van 

vakbekwaam of wettelijk bevoegd personeel worden 

uitgevoerd. 

2. Indien er bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden 

de expertise verlangd wordt van een gespecialiseerd bedrijf 

staat het  Brouwer Ongediertebestrijding VOF  vrij gebruik te 

maken van derden en de kosten die hier mee gemoeid zijn 

door te berekenen aan de wederpartij. Dit zal vooraf eerst 

schriftelijk ter goedkeuring in de vorm van een vrijblijvende 

offerte aan de wederpartij kenbaar gemaakt worden.  

 

Artikel 5 Verplichting wederpartij:  

De wederpartij verplicht zich tot het verstrekken van alle 

benodigde informatie en zal alle medewerking verlenen die 

nodig is om de overeengekomen overeenkomst met  Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF goed te laten verlopen. Als blijkt 

dat de wederpartij de adviezen van   Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF  niet adequaat opvolgt waardoor er 

extra kosten gemaakt moeten worden staat het Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF  vrij deze extra kosten in rekening 

te brengen.  

Plaagdierbeheersing is, in het kader van IPM (Integrated Pest 

Management), een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de 

opdrachtgever en Brouwer Ongediertebestrijding als 

uitvoerende. 

 

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden:  

1.Alle leveringen en diensten worden binnen de termijn die 

opgenomen is in de overeenkomst geleverd. Als blijkt dat 

leveringen aan Brouwer Ongediertebestrijding VOF   langer op 

zich laten wachten waardoor de overeengekomen datum van 

uitvoer of levering met de wederpartij niet gehaald kan 



worden zal Brouwer Ongediertebestrijding VOF  alles in het 

werk stellen dit alsnog binnen een redelijke termijn te 

realiseren. Als dit niet binnen een redelijk aanvaardbare 

termijn zal geschieden, staat het de wederpartij vrij hier 

schriftelijk over te reclameren en eventueel de gesloten 

overeenkomst in overleg met Brouwer Ongediertebestrijding 

VOF  te ontbinden. 

2. Geleverde goederen blijven eigendom van  Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF  zolang deze nog niet gecrediteerd 

zijn door de wederpartij.  

3. Hulpmiddelen die door Brouwer Ongediertebestrijding VOF  

ingezet worden bij de uit te voeren werkzaamheden blijven 

eigendom van Brouwer Ongediertebestrijding VOF  tenzij  met 

de wederpartij anders is overeengekomen. 

4. De wederpartij verplicht zich zorgvuldig met de zaken en 

hulpmiddelen van Brouwer Ongediertebestrijding VOF  om te 

gaan, Brouwer Ongediertebestrijding VOF  staat het vrij 

verloren geraakte of beschadigde hulpmiddelen in rekening te 

brengen bij de wederpartij. Het is niet toegestaan om zaken 

en diensten van Brouwer Ongediertebestrijding VOF  te 

vermengen met andere zaken of diensten van de wederpartij 

of van derden.  

 

Artikel 6a. Eigendomsvoorbehoud 

1. In bruikleen zijnde en door Brouwer Ongediertebestrijding VOF 
verhuurde producten van welke aard dan ook blijven eigendom van 
Brouwer Ongediertebestrijding VOF in volle rechten. 
2. Brouwer Ongediertebestrijding VOF behoudt zich het recht voor, om 
in bruikleen 
zijnde producten van welke aard dan ook in overleg te gebruiken voor 
alle doeleinden waarvoor de producten zijn gemaakt. Behoudens 
hetgeen is afgesproken met 
een zulks vermelding Brouwer Ongediertebestrijding VOF geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade vergoedingen voor het terug nemen van 
in bruikleen zijnde producten van welke aard dan ook. 
3. Levering van een product vindt plaats door transport van Brouwer 
Ongediertebestrijding VOF of de huurder zelf. Beschadiging tijdens 
transport door de huurder zijn voor de rekening 
van de huurder. 
 
 
Artikel 6b Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden 
huur 
1. De huurder is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en 
de toepassing van door Brouwer Ongediertebestrijding VOF geleverde 
producten en/of diensten. 
2. De huurder zal Brouwer Ongediertebestrijding VOF direct schriftelijk, 
hetzij 
mondeling op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de 
producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken. Ook 
is de huurder verplicht eventuele te maken kosten, d.m.v. vernielingen, 
beschadigingen, dan al wel/ niet door derden, te vergoeden tenzij er 
sprake is van opzet of grove schuld van Brouwer Ongediertebestrijding 
VOF. 
3. De huurder is gehouden Brouwer Ongediertebestrijding VOF te 
vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering 
van de overeenkomst tegen Brouwer Ongediertebestrijding mochten 
doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de 
betreffende schade en kosten voor rekening van de huurder komen. 

 



Artikel 7 Akkoordkeuring - klachten:  

Nadat de serviceovereenkomst van Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF  voor de uitgevoerde diensten of 

geleverde goederen is ondertekend door de wederpartij 

betekent dit dat men met de inhoud akkoord gaat.  

2. Klachten over de uitgevoerde diensten c.q., geleverde 

goederen dienen uiterlijk binnen tien dagen na de uitgevoerde 

diensten of geleverde goederen of binnen tien dagen nadat 

redelijkerwijs duidelijk was dat een dienst of goed niet voldoet 

schriftelijk bij Brouwer Ongediertebestrijding VOF  kenbaar 

gemaakt te worden. Brouwer Ongediertebestrijding VOF  zal 

dan uiterlijk binnen 10 dagen de klacht onderzoeken en bij 

gegronde redenen met een passende oplossing komen.  

 

Artikel 8 Zekerheden:  

Het staat Brouwer Ongediertebestrijding VOF  vrij onderzoek 

te doen naar de kredietwaardigheid van de wederpartij.  

 

Artikel 9 Einde overeenkomst:  

De overeenkomst komt ten einde als de zaken of diensten 

tussen partijen zijn geleverd en men hiervoor de vooraf 

overeengekomen prijs heeft voldaan. 

2. De overeenkomst van uit te voeren diensten eindigt als één 

van de partijen tijdig vóór de geldende opzegtermijn de 

overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt.  

3. De overeenkomst komt ten einde als de eerder 

overeengekomen overeenkomst niet meer ten goede komt 

doordat er bij de wederpartij zulke ingrijpende veranderingen 

hebben plaats gevonden dat er kans op financiële schade 

ontstaat voor  Brouwer Ongediertebestrijding VOF.  

4. Als de wederpartij stelselmatig de adviezen blijft negeren 

die het behalen van een positief resultaat in het gedrang 

brengt, staat het  Brouwer Ongediertebestrijding VOF  vrij de 

overeenkomst op ieder moment te ontbinden.  

 

Artikel 10 Overmacht:  

Buiten de wettelijke bepalingen betreffende overmacht gelden 

voor Brouwer Ongediertebestrijding VOF  de volgende zaken 

als overmacht, stagnatie in het verkeer, stakingen van 

personeel, storingen aan machines en voertuigen, 

natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, brand(-schade) waardoor 

Brouwer Ongediertebestrijding VOF  niet aan haar 

verplichtingen kan voldoen, overmacht bij derden waardoor 

Brouwer Ongediertebestrijding VOF  niet aan haar 

verplichtingen kan voldoen. Mocht Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF  ten gevolge van overmacht niet of 

niet tijdig haar verplichtingen kunnen nakomen zal deze tijdig 

de wederpartij hiervan op de hoogte brengen en voor een 

passende oplossing zorgen.  

 

Artikel 11 Opschorting – Ontbinding:  

Wanneer wederpartij niet meer of nog maar gedeeltelijk in 

staat is haar financiële verplichtingen te voldoen, of wanneer 

de wederpartij niet meer de eerder overeengekomen 

afspraken in de overeenkomst nakomt is  Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF  gemachtigd de werkzaamheden 

tot nader bericht op te schorten.  

2. Wanneer de wederpartij in het geheel niet meer haar 

financiële verplichtingen nakomt heeft Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF  het recht de overeenkomst 

eenzijdig te ontbinden. Alle daaruit voortvloeiende schade die 

Brouwer Ongediertebestrijding VOF  hiervan zal ondervinden 



zal verhaald worden op de wederpartij.  

Artikel 12 Aansprakelijkheid Brouwer Ongediertebestrijding 

VOF  :  

Op alle geleverde goederen is de daarvoor wettelijk bepaalde 

/ door de leverancier garantie van kracht.  

2. Op geleverde diensten geld een garantie van drie maanden 

voor zover er géén invloeden van buiten af aantoonbaar 

aanwezig zijn. Deze garantiebepaling wordt ook niet 

gegarandeerd wanneer men de aangegeven adviezen van 

Brouwer Ongediertebestrijding VOF  niet opvolgt en men 

nalatigheid kan worden toegerekend. 

3. Ook bij negatieve invloed van derden zal de 

garantiebepaling niet van kracht zijn. 

4. Als Brouwer Ongediertebestrijding VOF  erkent op enig 

moment tekort geschoten te hebben bij het leveren van 

zaken, of het uitoefenen van haar diensten en dit komt 

anderszins vast te staan is Brouwer Ongediertebestrijding VOF  

gerechtigd dit kosteloos te herleveren of op te lossen. Als dit 

binnen afzienbare tijd na behoren geschiedt, is Brouwer 

Ongediertebestrijding VOF  haar afspraken nagekomen en 

heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van 

schadevergoeding. 
5. Brouwer Ongediertebestrijding VOF is slechts aansprakelijk voor 
schade geleden door wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend 
gevolg is van een aan Brouwer Ongediertebestrijding VOF toe te 
rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen 
in aanmerking komt die schade, waartegen Brouwer 
Ongediertebestrijding VOF verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien 
de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. 
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. 
6. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving 
van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.  
7. Brouwer Ongediertebestrijding VOF is niet aansprakelijk voor 
schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk 
of de montage van geleverde  
zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt 
gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de 
plaats waar gewerkt wordt. 
8. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is 
Brouwer Ongediertebestrijding VOF nimmer aansprakelijk. 
9. De door Brouwer Ongediertebestrijding VOF te vergoeden schade 
zal gematigd worden, indien de door wederpartij te betalen prijs gering 
is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden 
schade. 
10. Indien de assuradeur van Brouwer Ongediertebestrijding VOF om 
welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de 
aansprakelijkheid van Brouwer Ongediertebestrijding VOF te allen tijde 
beperkt worden tot ten hoogste de aanneemsom (het bedrag van de 
met de wederpartij betreffende prestatie overeengekomen prijs). 
 

Artikel 13 Toepasselijk recht:  

Op alle overeenkomsten tussen Brouwer Ongediertebestrijding 

VOF  en wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden van 

toepassing zijn, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen 

is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten 

tussen Brouwer Ongediertebestrijding VOF  en de wederpartij, 

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet 

tot de competentie van de kantonrechter behoeven, worden 

beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 

waarin Brouwer Ongediertebestrijding VOF  feitelijk gevestigd 

is.  

 

 



Artikel 14 Geheimhouding:  

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle 

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 

overeenkomst van elkaar of uit bronnen van derden 

verkregen hebben.  

 

 


