


Algemene Voorwaarden Consumenten

Algemene bepalingen    3

Aanbod        3

Totstandkoming en uitvoering  3 
van de overeenkomst

Betalingsvoorwaarden    4

Garantie       5  

Klachten en Geschillen    5

Slotbepalingen      6

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene bepalingen    7

Aanbod        7

Totstandkoming en uitvoering  7 
van de overeenkomst

Betalingsvoorwaarden    8  

Klachten en Geschillen    9

Slotbepalingen      10



Algemene Voorwaarden | Groenwerkzaamheden voor Consumenten 3
Algemene 
Voorwaarden voor
Groenwerkzaamheden
voor Consumenten

Deze Algemene Voorwaarden van Hoveniersbedri j f  Jaap de Vries z i jn 
tot stand gekomen en in werking getreden per 1  januari  2021

I .  Algemene bepalingen

Artikel  1  Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zi jn van toepassing op ieder aanbod 
dat de ondernemer doet en op al le overeenkomsten die tussen 
ondernemer en consument worden gesloten.

Artikel  2 Definities
In deze Algemene Voorwaarden voor Consumenten  wordt verstaan 
onder:
consument:  opdrachtgever in de vorm van natuurl i jk  persoon, die 
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedri j f  en die een 
overeenkomst aangaat met de ondernemer;
ondernemer:  opdrachtnemer,  die handelt in de uitoefening van 
beroep of bedri j f ;
werkzaamheden:  Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden 
voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en 
dergeli jke groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten.  En de 
daarbij  door de hovenier geleverde levende en/of dode materialen.  
Het geven van adviezen,  het opstel len van plannen en/of begrotingen 
ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
levende materialen:  producten en art ikelen die verzorging en 
onderhoud nodig hebben om in leven te bl i jven,  te groeien en/of om 
tot ontwikkel ing te komen; Zand, grond, teelaarde en compost;
dode materialen:  al le overige producten en materialen welke binnen 
het vakgebied van de ondernemer val len.
meer- en minderwerk:  door de consument gewenste toevoegingen 
aan respectievel i jk verminderingen van het overeengekomen werk die 
leiden tot bi jbetal ing boven of inhouding op de overeengekomen 
aanneemsom;
onderhoud:  al le (periodieke)werkzaamheden die gericht z i jn op het in 
stand houden en/of verbeteren van de condit ie van uw tuin;
service:  het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of 
verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek 
zoals bi jvoorbeeld kale/gele plekken in het gras,  opruimen van 
stormschade, of verstoppingen in putten;
onderhoud/service-abonnement:  de overeenkomst tussen de 
opdrachtgever en opdrachtnemer die de opdrachtnemer verpl icht tot 
het geregeld verr ichten van onderhoud en/of service aan een 
groenvoorziening. Tevens kunnen incidentele werkzaamheden deel 
uitmaken van het onderhoudscontract zoals het afzagen van takken 
na een herfststorm;
geschil lencommissie:  geschil lencommissie voor hoveniers en 
groenvoorzieners van de Stichting Geschil lencommissies voor
Consumentenzaken:

Postbus 90.600 
2509 LP Den Haag.

I I .  Aanbod

Artikel  3 Aanbod van de hovenier
1 .  Voordat een offerte wordt uitgebracht,  heeft de ondernemer de 
pl icht z ich op de hoogte te stel len van al le met de uitvoering van het 
werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument 
de pl icht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast 
maakt de ondernemer aan de consument vooraf de offertekosten en 
ontwerpkosten bekend.
2.  De ondernemer brengt het aanbod bi j  voorkeur schriftel i jk  dan wel 
elektronisch uit .
3 .  Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepe-
l i jk gedurende 30 dagen na offertedatum,
tenzi j  uit  de offerte anders bl i jkt .
4.  Het aanbod bevat een vol ledige en nauwkeurige omschri jving van 
de te leveren goederen en/of te verr ichten werkzaamheden op basis 
van de in het eerste l id door de consument aan de ondernemer 
verstrekte informatie.  Deze omschri jving moet voldoende gedetai l-
leerd zi jn om een goede beoordeling 

van het aanbod door de consument mogeli jk te maken.
5.  Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt 
begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering.
6.  Het aanbod geeft inzicht in de pri js van de materialen en in de 
pri jsvormingmethode die voor de uit  te voeren werkzaamheden 
zal worden gehanteerd:  aanneemsom of regie.
a .  Bi j  de pri jsvormingmethode aanneemsom komen parti jen een 
vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zul len worden 
verr icht ,  inclusief BTW.
b .  Bi j  de pri jsvormingmethode regie doet de ondernemer een 
nauwkeurige opgave van de pri jsfactoren inclusief BTW (o.a.  
uurtarief en eenheidspri jzen van de benodigde materialen).  De 
ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie 
geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen 
van een r ichtpri js .
Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verr ich-
ten van werkzaamheden gedurende de t i jd van één uur door één 
persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal 
uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werk-
zaam is geweest,  met inbegrip van de t i jd voor verplaatsing naar 
en van het werk.
7 .  Het aanbod vermeldt de wijze van betal ing en de betal ings-
voorwaarden.
8. Het aanbod gaat − schriftel i jk  dan wel elektronisch − vergezeld 
van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
9.  De ondernemer behoudt zich,  tenzi j  uitdrukkel i jk anders is 
overeengekomen, het intel lectuele eigendom
voor op onder andere al le verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, 
tekeningen en schetsen. Zi j  dienen op eerste verzoek van de 
ondernemer onverwij ld teruggegeven te worden, onverminderd 
andere aan de ondernemer ten dienste staande wettel i jke 
maatregelen tot waarborging van zi jn rechten.
10.  Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer 
waarop intel lectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei  
wi jze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of 
ten toon te stel len zonder toestemming van de ondernemer.  
Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden 
niet aan de ondernemer wordt verstrekt ,  zal  de offerte,  compleet 
met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na 
datum van de besl issing dan wel na het verstr i jken van het 
aanbod, aan de ondernemer retour worden gezonden. Aan de 
consument is het zonder uitdrukkel i jke schriftel i jke toestemming 
van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf  
uit  te voeren of te doen uitvoeren.
11 .  Indien schriftel i jk  dan wel elektronisch overeengekomen, zal  de 
consument,  de vooraf aan hem bekend- gemaakte voorberei-
dings-,  ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer vergoe-
den in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen 
van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verr ichten van 
werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

I I I .  Totstandkoming en uitvoering van
de overeenkomst

Artikel  4 Totstandkoming
1 .  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het 
aanbod (offerte) door de consument.  Deze aanvaarding 
geschiedt bi j  voorkeur schriftel i jk .  In geval van elektronische 
opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische 
bevestiging naar de consument.
2.Na wijz igingen in de offerte zal  een nieuwe offerte worden 
uitgebracht.
3.  De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijz igd te 
zi jn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee 
instemt,  dan wel duidel i jk toelaat dat met uitvoering van de 
werkzaamheden wordt begonnen.
4.  Kenneli jke fouten of vergissingen in prospectussen, folders 
en/of publicaties,  afbeeldingen, tekeningen, offertes,  opdracht-
bevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet .
5.  De ondernemer is verpl icht om voor de aanvang van eventuele 
graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezig-
heid van bekabeling en leidingen. De consument is verpl icht al le 
bi j  hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te 
verstrekken. 
6.  De ondernemer is ,  behoudens het daartoe bepaalde in de wet,  
niet aansprakel i jk voor schade aan bekabeling,
leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken 
en constructies,  noch voor de mogeli jke gevolgen van die schade
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werkzaamheden bi j  de consument niet of niet t i jdig zi jn 
uitgevoerd.
3.  Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van 
werkzaamheden, ten gevolge van weers- of t i jdel i jke terreinom-
standigheden niet t i jdig kan geschieden, heeft hi j  het recht,  
zonder dat dit  de consument recht geeft op vergoeding van 
schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstan-
digheden voortduren. Hierbi j  heeft de ondernemer het recht de 
aanplant,  nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zi jn 
geëindigd, verder uit  te stel len,  indien dit  naar z i jn oordeel in het 
kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal 
noodzakel i jk is .
4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bi j  
de ondernemer t i jdel i jk ,  ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten 
dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddel-
l i jk  contact op met de consument met als doel een regeling te 
treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel  10 Mil ieu aspecten bij  de uitvoering 
van werkzaamheden  
De ondernemer zal  zorgdragen voor een mil ieuhygiënisch 
verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bi j  
de uitvoering van zi jn werkzaamheden vri jkomen. De kosten die 
hieruit  voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zi jn voor 
rekening van de consument.  Onvoorziene mil ieuaspecten die zich 
aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk 
conform artikel  6 l id 2 en 3,  bi j  de consument in rekening 
gebracht.

Artikel  11  Afspraken door personeel
Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde 
medewerkers van de ondernemer binden de ondernemer niet ,  
tenzi j  hi j  deze schriftel i jk  dan wel elektronisch heeft bevestigd.

IV Betalingsvoorwaarden
 
Artikel  12 De betaling
1 .  Al le werkzaamheden welke door de ondernemer geschieden, 
worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een 
overeengekomen aanneemsom en derhalve in de pri js daarvan 
zi jn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de ver-
schuldigde vergoeding voor vervoer,  verwerken en/of aan-
brengen.
2.  Betal ing vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer 
geaccepteerd betaalmiddel ,  tenzi j  schriftel i jk  anders is 
overeengekomen.
3.  Facturen dienen te zi jn betaald binnen 30 dagen na factuur-
datum.
4.  De betal ing moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in 
de offerte.  Personeelsleden van de ondernemer zi jn niet bevoegd 
betal ingen in ontvangst te nemen, tenzi j  z i j  hier uitdrukkel i jk en
schriftel i jk  toe worden gemachtigd.
5.  De ondernemer is gerechtigd bi j  een opdracht boven € 500 en 
voor ten hoogste 50% van het eindbedrag vooruitbetal ing te 
verlangen indien hi j  dienaangaande voldoende f inanciële 
zekerheid stelt .
6.  Na het sluiten van de overeenkomst kan de instal lateur 
zekerheid bedingen indien hi j  goede grond heeft te vrezen dat de 
consument zi jn betal ingsverpl ichting niet zal  nakomen. Indien en 
zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is 
zekerheid te 
stel len,  is de instal lateur gerechtigd de uitvoering van het werk te
onderbreken, voor zover dit  gerechtvaardigd is .

Artikel  13 Betaling in termijnen
1 .  Als betal ing in termijnen is overeengekomen moet de consu-
ment betalen volgens de reeds afgesproken termijnen en de 
percentages zoals deze in de overeenkomst zi jn vastgesteld.
2.  Part i jen kunnen overeenkomen dat betal ing in termijnen 
gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk.  
Betal ing dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterl i jk  14 
dagen na ontvangst van de rekening.
3.  Indien betal ing in termijnen is overeengekomen en de onder-
nemer zi jn verpl ichting(en) terzake van de voortzett ing van het 
werk niet nakomt,  heeft de consument de bevoegdheid zi jn 
betal ing van een termijn op te schorten,  onverminderd het 
bepaalde in art ikel  8

Artikel  14 Niet t i jdige betaling
1 .  De consument is in verzuim vanaf het verstr i jken van de 
betal ingsdatum. Dit  verzuim wordt niet opgeheven doordat de 
ondernemer na het verstr i jken van die termijn een laatste 
betal ings- herinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever

Artikel  5 Duur en beëindiging van de 
overeenkomst.
1 .  De consument kan een voor bepaalde t i jd gesloten overeenkomst 
niet tussenti jds opzeggen, tenzi j  voortzett ing in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redeli jkheid en bi l l i jkheid 
onaanvaardbaar zou zi jn.  Een overeenkomst voor onbepaalde t i jd kan 
hi j  met inachtneming van een redeli jke termijn opzeggen.
2.  Overeenkomsten tot het verr ichten van onderhoud worden tenzi j  
uitdrukkel i jk schriftel i jk  anders is overeengekomen, aangegaan voor 
onbepaalde t i jd.  De overeenkomst kan door beide parti jen worden 
opgezegd – bi j  voorkeur schriftel i jk  – met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederparti j  de opzegging 
schriftel i jk  zal  moeten bevestigen.

Artikel  6  De pri js en pri jswijzigingen
1 .  Al le bedragen en pri jzen,  genoemd in offertes en overeenkomsten, 
z i jn inclusief BTW. De tussenti jdse pri jswijz igingen die uit  de wet 
voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de consument.  De 
onder- nemer is gerechtigd andere pri jsst i jging van kostpri js-
bepalende factoren die zi jn ontstaan na het tot stand komen van de 
overeenkomst,  doch voor de oplevering,  aan de consument door te 
berekenen. Indien de ondernemer dit  doet binnen 3 maanden na het 
sluiten van de overeenkomst,  heeft de consument het recht de 
overeenkomst te ontbinden, van welk recht hi j  gebruik moet maken 
binnen 8 dagen na kennisgeving van de pri jsverhoging. Ontbinding 
van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der parti jen het recht 
op schadeloosstel l ing.
2.  Wijz igingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit  een 
hogere pri js zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover 
daaruit  een lagere pri js zou volgen, als minderwerk.
3.  Meer- en minderwerk zul len,  onverminderd de verpl ichting tot 
betal ing van de hoofdsom, van te voren schriftel i jk  dan wel 
elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

Artikel  7  De aflevering en leverti jd
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan 
de feitel i jke oplevering aan de consument.  De werkzaamheden 
worden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer,  na de 
uitvoering van de werk- zaamheden, schriftel i jk  aan de consument 
heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel z i jn uitgevoerd.  
Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd 
wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt,  met 
dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het 
werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel  8  Conformiteit
1 .  De ondernemer staat in voor kwaliteit  en soortechtheid van de door 
hem geleverde levende materialen,  overeenkomstig de omschri jving 
in de offerte.  De ondernemer zal  zo zorgvuldig mogeli jk toezien op 
een kwalitatief goede samenstel l ing van te leveren zand, grond, 
teelaarde, compost,  funderings- en/of verhardingsmateriaal .  Dit  al les 
met inachtneming van wettel i jke bepalingen die hieraan gesteld zi jn 
en afgestemd op de bestemming respectievel i jk het gebruiksdoel .
2 .  Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van 
geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de 
ondernemer,  mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, 
tenzi j  er sprake is van uitzonderl i jke weers- en/of terreinomstandig-
heden, dan wel sprake is van overmacht.
3.  In die gevallen van uitzonderl i jke weers- en/of terreinomstandig-
heden, dan wel bi j  overmacht zal  de uitval van levende materialen tot 
maximaal 10% van de pri js van die levende materialen worden 
vergoed, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het 
geleverde relevante levende materiaal .
4.  De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering 
van de goederen zi jn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of 
gebrek aan zorgvuldigheid,  of die het gevolg zi jn van veranderingen 
die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.  
Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade 
als gevolg van deze gebreken.

Artikel  9  Opschorting
1 .  In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verpl ict- 
ingen van de ondernemer worden opgeschort .  Indien deze periode, 
waarin door overmacht nakoming van de verpl ichtingen van de 
ondernemer niet mogeli jk is ,  langer duurt dan 90 dagen, z i jn beide 
parti jen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat 
geval een verpl ichting tot schadevergoeding bestaat.  Indien bi j  het 
intreden van de overmacht de ondernemer al  gedeeltel i jk  aan zi jn 
verpl ichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltel i jk  aan zi jn ver- 
pl ichtingen kon voldoen, is hi j  gerechtigd het reeds geleverde 
afzonderl i jk  te factureren.  De consument is in dat geval gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderl i jk  contract.
2.  Onder overmacht bi j  de consument wordt niet verstaan de 
omstandigheid dat de ondernemer de werk- zaamheden niet conform 
de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende 
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alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze 
herinnering te betalen.
2.  Als na het verstr i jken van de betal ingsherinnering nog steeds niet 
is betaald,  is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen 
vanaf het verstr i jken van de betal ingsdatum. Deze rente is gel i jk aan 
de wettel i jke rente.
3.  Bi j  niet-ti jdige betal ing heeft de ondernemer het recht de nako-
ming van de overeenkomst voor onbepaalde t i jd op te schorten.
4.  Al le redeli jke kosten,  die voortvloeien uit  geen of niet-ti jdige 
betal ing,  komen ten laste van de consument.

Artikel  15 Eigendomsvoorbehoud en overdracht
1 .  Al le geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, 
bl i jven eigendom van de ondernemer,  zolang deze niet ,  dan wel niet 
geheel z i jn betaald.
2.  Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de 
geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat,  vestigt 
de ondernemer bi j  voorbaat een bezit loos pandrecht op de natrek-
kende zaak,  respectievel i jk de gevormde zaak ten behoeve van de 
ondernemer,  tot zekerheid van al hetgeen de consument,  uit  welke 
hoofde dan ook,  aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. 
Indien het geleverde een onlosmakeli jk onderdeel uitmaakt van een 
registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

Artikel  16 Uitvoering van werkzaamheden en 
contractbeëindiging
1 .  Bi j  het overl i jden van de ondernemer,  dan wel bi j  l iquidatie of 
ontbinding van de onderneming van de ondernemer,  vóór de voltooi-
ing van de werkzaamheden, z i jn diens rechtverkri jgenden onder 
algemene of bi jzondere t itel  niet verpl icht dit  werk te voltooien,  ook al  
wordt de onderneming op enigerlei  wi jze voortgezet.  In dat geval 
behoort door de consument aan de rechtverkri jgenden te worden 
betaald de aanneemsom, verminderd met een redeli jk bedrag voor 
het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bi j  
regiewerk het tot het ogenblik van overl i jden van de ondernemer,  dan 
wel bi j  l iquidatie of ontbinding van de onderneming van de onderne-
mer,  verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige 
voorwaarden.
2.  De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst 
voor onbepaalde t i jd op te schorten in geval de consument in staat 
van fai l l issement is verklaard,  wanneer de wettel i jke schuldsanrings-
regeling van toepassing is verklaard,  alsmede in geval de consument 
een aanvraag tot surseance van betal ing heeft ingediend.

Artikel  17 Aansprakeli jkheid
1 .  De ondernemer is aansprakel i jk voor de aantoonbare schade welke 
t i jdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris ,  
personen of eigendommen van personen wordt toege- bracht en die 
te wijten is aan nalatigheid,  onvoorzichtigheid of verkeerde handelin-
gen van de ondernemer,  z i jn personeel of z i jn eventuele onderaanne-
mers.
2.  In het geval dat de overeenkomst geheel of ten dele levering van 
zaken betreft  geldt bi j  af levering aan de consument het volgende: 
indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de consu-
ment dit  op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de 
consument zo snel mogeli jk na aflevering bi j  de ondernemer hiervan 
melding te maken, bi j  gebreke waarvan de consument,  behoudens 
het daartoe bepaalde in de wet,  geacht wordt de zaken te accepte-
ren. Indien bi j  af levering geen gelegenheid bestaat tot controle van 
de geleverde zaken dient ook dit  door de consument op het 
ontvangstbewijs te worden aangetekend.
3.  Op de consument rust overigens de pl icht om binnen redeli jke 
grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen 
voorkomen of beperken.
4.  De ondernemer is met inachtneming van het in dit  art ikel  bepaalde 
aansprakel i jk voor schade ontstaan door/bi j  uitvoering van de 
overeenkomst.  De schade wordt tot maximaal €1 .000.000,- per 
gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettel i jke aansprakel i jkheid.  
Indien de consument een hoger maximum aan aansprakel i jkheid 
wenst overeen te komen dient de consument dit  voor het sluiten van 
de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet 
hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld.  De ondernemer sluit  hiertoe 
in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakel i jk-
heidsverzekering af voor bedri jven of beroepen.
5.  De consument vri jwaart de ondernemer voor aanspraken van 
derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroor-
zaakt doordat door de consument of door derden die de consument 
daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is 
verstrekt welke,  indien deze informatie wel bi j  de ondernemer bekend 
ware geweest,  tot voorkoming of beperking van de schade had 
kunnen leiden.
6.De ondernemer is niet aansprakel i jk indien de schade is te wijten 
aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen,  dan wel onoordeelkundig of 
oneigenli jk gebruik van of namens de consument.
7 .  De consument is tegenover de ondernemer aansprakel i jk voor 
schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming

is veroorzaakt.
8.  De ondernemer is niet aansprakel i jk voor schade voortvloeien-
de uit  verzakking van bodem/ grond of teelaarde indien deze 
verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewer-
king of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
9.De ondernemer is niet aansprakel i jk voor enige vorm van 
schade voortvloeiende uit  het vroegti jdig in gebruik nemen van 
een gedeelte van het werk of het gehele werk.

 
V Garantie

Artikel  18 Nakomingsgarantie
1 .  St ichting Garantiefonds Groen staat garant voor de nakoming 
van de bindende adviezen van de Geschil lencommissie door de 
leden van Branchevereniging VHG, tenzi j  het l id van Branche- 
vereniging VHG besluit  het bindend advies binnen 2 maanden na 
de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. 
Deze garantstel l ing herleeft ,  indien het bindend advies na 
toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis 
waaruit  dit  bl i jkt ,  in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal 
een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit  bedrag 
door Stichting Garantiefonds Groen aan de consument uitge-
keerd,  onder de voorwaarde dat de consument tegeli jkert i jd met 
honorering van het beroep op de nakomingsgarantie z i jn vorde-
ring uit  hoofde van het bindend advies tot maximaal het uitge-
keerde bedrag cedeert aan de Stichting Garantiefonds Groen. 
Voor het meerdere heeft de Stichting Garantiefonds Groen een 
inspanningsverpl ichting om er voor te zorgen dat het l id van 
Branchevereniging VHG het bindend advies nakomt.  Deze inspan-
ningsverpl ichting houdt in dat de consument wordt aangeboden 
zi jn vordering voor het meerdere eveneens aan de Stichting 
Garantiefonds Groen over te dragen waarna deze organisatie op
naam en kosten van de Stichting Garantiefonds Groen de beta-
l ing daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consu-
ment.
2.  St ichting Garantiefonds Groen verschaft geen nakomingsga-
rantie indien,  voordat ten behoeve van het in behandeling nemen 
van het geschil  door de consument is voldaan aan de daartoe 
bepaalde formele innamevereisten (betal ing klachtengeld,  
retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en 
eventuele depotstort ing),  van één van de volgende situaties 
sprake is :
– Aan het l id is surseance van betal ing verleend.
– Het l id is fai l l iet verklaard.
– De bedri j fsactiviteiten zi jn feitel i jk  beëindigd. Bepalend voor 
deze situatie is de datum waarop de bedri j fsbeëindiging in het 
Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan 
Stichting Garantiefonds Groen aannemeli jk kan maken dat de 
bedri j fsactiviteiten feitel i jk  z i jn beëindigd.

  
VI Klachten en geschil len
  
Artikel  19 Klachten
1 .  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten 
vol ledig en duidel i jk omschreven worden ingediend bi j  de 
ondernemer t i jdig nadat de consument de gebreken heeft 
ontdekt.  Niet t i jdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben 
dat de consument zi jn rechten ter zake verl iest .
2 .  De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na 
indiening van de klacht,  de klacht door een onafhankeli jke derde 
te laten onderzoeken. De consument verleent alsdan zi jn mede-
werking.
3.  Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of 
de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de 
normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden 
verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden 
of levering van materialen.
4.  Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering,  
kan er toe leiden dat de consument zi jn rechten ter zake verl iest .
5.  Als de klacht niet in onderl ing overleg kan worden opgelost ,  
ontstaat een geschil  dat vatbaar is voor de geschil lenregeling.
 
Artikel  20 Geschil lenregeling
1 .  Geschil len tussen consument en ondernemer over totstandko-
ming of de uitvoering van overeen- komsten met betrekking tot 
door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, 
kunnen zowel door de consument als door de ondernemer 
aanhangig worden gemaakt bi j  de Geschil lencommissie Groen, 
Bordewijklaan 46,  Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl) .
2 .  Een geschil  wordt door de Geschil lencommissie slechts in 
behandeling genomen, indien de consument zi jn klacht eerst 
bi jondernemer heeft ingediend. de ondernemer heeft ingediend.
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3.  Nadat de klacht bi j  de ondernemer is ingediend, moet het geschil  
uiterl i jk  drie maanden na het ontstaan daarvan bi j  de Geschil lencom-
missie aanhangig worden gemaakt.
4.  Wanneer de consument een geschil  aanhangig maakt bi j  de 
Geschil lencommissie,  is de onder- nemer aan deze keuze gebonden. 
Indien de ondernemer een geschil  aanhangig wil  maken bi j  de 
Geschil lencommissie,  moet hi j  de consument vragen zich binnen vi j f  
weken uit  te spreken of hi j  daarmee akkoord gaat.  De ondernemer 
dient daarbi j  aan te kondigen dat hi j  z ich na het verstr i jken van de 
voornoemde termijn vri j  zal  achten het geschil  bi j  de rechter aanhan-
gig te maken.
5.De Geschil lencommissie doet uitspraak met inachtneming van de 
bepalingen van het voor haar geldende reglement.  De besl issingen 
van de Geschil lencommissie geschieden krachtens dat reglement bi j  
wege van bindend advies.  Het reglement wordt desgevraagd toege-
zonden. Voor de behandeling van een geschil  is  een vergoeding 
verschuldigd. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde 
Geschil lencommissie is bevoegd van geschil len kennis te nemen.

VII  Slotbepalingen

Artikel  21  Afwijkingen en Wijzigingen
1 .Deze Algemene Voorwaarden zi jn,  gehoord de vakgroep Hoveniers,  
vastgesteld door de ledenraad van Branchevereniging VHG en 
gedeponeerd bi j  de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht 
onder nummer 40482980. Individuele afwijkingen aan deze Algemene 
Voorwaarden moeten schriftel i jk  dan wel elektronisch tussen de 
ondernemer en de consument worden vastgelegd.
2.  Branchevereniging VHG zal deze Algemene Voorwaarden slechts 
wijz igen in overleg met de Consumentenbond.

Artikel  22 Toepasseli jk recht  
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op 
basis van deze algemene voorwaarden zi jn gesloten,  worden 
gewijz igd of aangevuld,  tenzi j  op grond van dwingende regels ander 
recht van toepassing is .

Artikel  23 Benaming
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als 
Algemene Voorwaarden voor groenwerkzaamheden voor 
Consumenten en in afgekorte vorm als AVIC.

Vragen over onze 
Algemene Voorwaarden?

Neem contact op met 
Hoveniersbedri j f  Jaap de Vries,
Ik beantwoord graag 
al uw vragen.

(+31)6 83 05 02 62

contact@hoveniersbedrijfjaapdevries.nl

Jaap de vries 
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Algemene 
Voorwaarden voor
Groenwerkzaamheden
voor B2B

Deze Algemene Voorwaarden van Hoveniersbedri j f  Jaap de Vries z i jn 
tot stand gekomen en in werking getreden per 1  januari  2021

I .  Algemene bepalingen

Artikel  1  Werkingssfeer
1 .  Deze voorwaarden zi jn van toepassing op al le aanbestedingen, al le 
overeenkomsten tot uitvoering van werk,  koop- en verkoopovereen-
komsten, alsmede al le andere overeenkomsten van de ondernemer 
met opdrachtgever.
2.  De ondernemer verstrekt deze Algemene Voorwaarden gel i jkt i jdig-
met de offerte aan de opdrachtgever.  De Algemene Voorwaarden zi jn 
te downloaden van de website van Hoveniersbedri j f  Jaap de Vries
(www.hoveniersbedri j f jaapdevries.nl) en de Branchevereniging voor 
Hoveniers en Groenvoorzieners (www.vhg.org).

Artikel  2 Definities
In deze Algemene Voorwaarden voor B2B wordt verstaan onder:
de ondernemer:  de opdrachtnemer,  natuurl i jk  of rechtspersoon, die 
l id is van de Branchevereniging VHG en die de navolgende werkzaam-
heden aanbiedt en uitvoert . ;
werkzaamheden:  in de zin van deze voorwaarden:
1 .  het voorbereiden en uitvoeren van tuinbouwkundige,  cultuurtechni-
sche en aanverwante werkzaamheden voor de aanleg en/of onder-
houd van terrein- en groenvoorzieningen, tuinen en overige groene 
ruimten, zowel binnen als buiten.  Al le in samenhang met bovenge-
noemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q.  werkzaamheden 
worden eveneens door onderhavige algemene voorwaarden beheerst .
2 .  het leveren van materialen in verband met de hier ,  onder punt 1 ,  
genoemde werkzaamheden
3. het geven van adviezen,  het opstel len van plannen en begrotingen 
voor de werkzaamheden en de uitvoering daarvan.
materialen:  producten en art ikelen die verzorging en onderhoud 
nodig hebben om in leven te bl i jven,  te groeien en/of om tot ontwik-
kel ing te komen; Zand, grond, teelaarde en compost;
dode materialen:  Al le overige producten en materialen welke binnen 
het vakgebied van de ondernemer val len. ;
aanneemsom:  Het totaalbedrag dat tussen opdrachtgever en 
aannemer van te voren is vastgesteld voor het verr ichten van de 
daarbij  overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materia-
len. ;
regiewerk:  Al le werkzaamheden tussen opdrachtgever en aannemer,  
overeengekomen als bedoeld onder b,  waarbij  de pri js wordt bepaald 
naargelang de gewerkte t i jd en de verwerkte materialen,  op basis van 
een vooraf overeengekomen uurloon en pri js voor de materialen. ;
uurloon:  De vergoeding voor het verr ichten van werkzaamheden 
gedurende de t i jd van een uur door een persoon. Het uurloon is 
gebaseerd op de ten t i jde van de werkzaamheden voor de onderne-
mer rechtens geldende loonregelingen, verhoogd met opslagpercen-
tages voor sociale lasten,  bedri j fsonkosten en ondernemersbeloning. 
Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening 
gebracht dat men voor hem in het kader van de overeengekomen 
opdracht werkzaam is geweest,  met inbegrip van de t i jd voor 
verplaatsing naar en van het werk. ;
bedragen en pri jzen:  Al le bedragen en pri jzen,  genoemd in offertes,  
facturen en/of overeenkomsten, z i jn exclusief BTW.;

  

I I .  Aanbod

Artikel  3 Het aanbod/de offerte
1 .  Voordat een offerte wordt uitgebracht,  stelt  de ondernemer zich op 
de hoogte van al le met de uitvoering van het werkverband houdende 
relevante informatie.  De opdrachtgever heeft de pl icht aan de 
ondernemer uit  eigen beweging al le voor de juiste uitvoering van de 
opdracht relevante informatie te verstrekken.
2.  De ondernemer brengt schriftel i jk  offerte uit .
3 .  De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepeli jk 
gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzi j  uit
de offerte anders bl i jkt .
4.  De offerte bevat een eenduidige werkomschri jving van al le te ver-

richten werkzaamheden inclusief pri jsvorming op basis van de 
door de opdrachtgever aan de ondernemer verstrekte informatie.  
Deze omschri jving moet voor de opdrachtgever voldoende 
gedetai l leerd zi jn om een goede beoordeling van de offerte 
mogeli jk te maken. Verder bevat de offerte zoveel als mogeli jk de 
(werk-)tekeningen en – berekeningen, alsmede de geldigheids-
duur ervan en het aanspreekpunt bi j  de ondernemer.
5.  De ondernemer behoudt zich,  tenzi j  uitdrukkel i jk anders 
overeengekomen, al le intel lectuele eigendoms- rechten voor op 
al le verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. 
Zo berusten de auteurs- rechten hiervan bi j  de ondernemer.  De 
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen dienen op 
eerste verzoek van de ondernemer onverwij ld teruggegeven te 
worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste 
staande wettel i jke maatregelen tot waarborging van deze 
rechten.
6.  Het is de opdrachtgever verboden materiaal van de onderne-
mer,  waarop intel lectuele eigendomsrechten -waaronder 
auteursrechten- rusten op enigerlei  wi jze te verveelvoudigen, 
openbaar te maken, te exploiteren,  te gebruiken of tentoon te 
stel len zonder toestemming van de ondernemer.  Indien de 
opdracht voor uitvoering van het werk niet aan de ondernemer 
wordt verstrekt zal ,  tenzi j  hierover een andere afspraak is 
gemaakt,  de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en 
tekeningen binnen 14 dagen na datum van de besl issing aan de 
ondernemer retour worden gezonden. Aan de opdrachtgever is 
het zonder uitdrukkel i jke en schriftel i jke toestemming van de 
ondernemer/auteursrechthebbende niet toegestaan het ontwerp 
zelf  of door derden uit  te voeren of te laten uitvoeren.
Tenzi j  schriftel i jk  anders overeengekomen, zal  de opdrachtgever 
de voorbereidings-,  ontwerp- en tekenkosten aan de ondernemer 
vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het 
doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verr ichten 
van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
7.  In de offerte is vermeld wanneer met de (uitvoering van de) 
werkzaamheden wordt begonnen en wordt een indicatie afgege-
ven van het moment waarop de werkzaamheden worden opgele-
verd.
8.  De offerte geeft inzicht in de pri js van de materialen en in de 
pri jsvormingsmethode die voor de uit  te voeren werkzaamheden 
wordt gehanteerd:  aanneemsom of regie.  Bi j  aanneemsom komen 
parti jen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden 
worden verr icht.  Bi j  regie doet de ondernemer een nauw- keurige 
opgave van de pri js indicatoren zoals het uurtarief van de 
mensen, machines en eenheidspri jzen van de benodigde materi-
alen.  
9.  Meer- en minderwerk wordt schriftel i jk  vastgelegd en weder-
zi jds geaccordeerd.
10.   De offerte vermeldt de betal ingsvoorwaarden en de beta-
l ingsregeling.

  
I I I .  Totstandkoming en uitvoering van
de overeenkomst

Artikel  4 de overeenkomst
1 .  De overeenkomst tot aanneming van werk,  tot het verr ichten 
van regiewerk en/of van koop of verkoop, als- mede de aanvul-
l ing en/of wi jz iging daarvan, komt tot stand door aanvaarding 
van het aanbod door de op- drachtgever.  Deze aanvaarding 
geschiedt schriftel i jk  en met inachtneming van het in art ikel  4 
leden 2 en 4 bepaalde.
2.Schriftel i jke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever 
de offerte voor akkoord tekent en deze ver- volgens overhandigt ,  
dan wel terugzendt aan de ondernemer,  uiterl i jk  30 dagen na de 
offertedatum, tenzi j  in de offerte schriftel i jk  is aangegeven.
3.  Na wijz igingen in de offerte zal  een nieuwe offerte worden 
uitgebracht.  Alsdan zi jn de leden 2 en 3 vervolgens opnieuw van 
toepassing.
4.  De offerte wordt geacht ongewijz igd te zi jn aanvaard,  indien en 
op het moment dat de opdrachtgever ermee instemt,  dan wel 
duidel i jk toelaat respectievel i jk toestaat dat met de uitvoering 
van het werk door de ondernemer wordt begonnen.
5.  De ondernemer is op geen enkele wijze gebonden aan hetgeen 
is vermeld in prospectussen, folders en/of publicaties,  afbeeldin-
gen en tekeningen. De daarin vermelde gegevens binden de 
ondernemer niet ,  tenzi j  hi j  dit  schriftel i jk  bevestigt .
6.  De ondernemer is verpl icht om zich voor de aanvang van 
eventuele graafwerkzaamheden te informeren omtrent de 
aanwezigheid van bekabeling en leidingen. Dit  ontslaat de 
opdrachtgever niet van zi jn pl icht om alle bi j  hem bekende 
informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
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2.  Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit  
verband in ieder geval te worden beschouwd al le medewerkers 
die geen procuratie hebben.

Artikel  11  Mil ieu aspecten bij  de uitvoering 
van werkzaamheden  
1 .  De ondernemer zal  zorgdragen voor een mil ieuhygiënisch 
verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bi j  
de uitvoering van zi jn werkzaamheden vri jkomen. De kosten die 
hieruit  voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zi jn voor 
rekening van de opdrachtgever.  
2 .  Onvoorziene mil ieuaspecten die zich aandienen nadat de 
offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel  7 l id 2 
en 3,  bi j  de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel  12 Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verr ichten van onderhoud worden 
aangegaan voor onbepaalde t i jd,  tenzi j  uitdruk- kel i jk  schriftel i jk  
anders is overeengekomen. Opzegging van deze overeenkomst 
kan door beide parti jen al leen geschieden per aangetekende 
brief gericht aan de wederparti j  en met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden.

Artikel  13 Overmacht
1 .  Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht 
t i jdel i jk ,  ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen 
worden uitgevoerd,  neemt de ondernemer onmiddell i jk  contact 
op met de opdrachtgever om een regeling te treffen voor vervan-
gende uitvoering.
2.  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de omstandig-
heid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de 
overeenkomst kan uitvoeren omdat voorbereidende en/of andere 
werkzaamheden bi j  de opdracht- gever niet of niet t i jdig zi jn 
uitgevoerd.
3.  In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere 
verpl ichtingen van de ondernemer worden opgeschort .  Indien 
deze periode, waarin door overmacht nakoming van deze 
verpl ichtingen van de ondernemer niet moge- l i jk  is langer duurt 
dan 90 dagen, z i jn beide parti jen bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden zonder dat er in dat geval een verpl ichting tot schade-
vergoeding bestaat.
4.  Indien bi j  het intreden van de overmacht de ondernemer al  
gedeeltel i jk  aan zi jn verpl ichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltel i jk  aan zi jn verpl ichtingen kon voldoen, is hi j  gerechtigd 
hetgeen hi j  reeds heeft verr icht en/of geleverd afzonderl i jk  te 
factureren.  De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderl i jk  contract.

IV Betalingsvoorwaarden

Artikel  14 De betaling
1 .  Al le werkzaamheden welke door de ondernemer geschieden, 
worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een 
overeengekomen aanneemsom en derhalve in de pri js daarvan 
zi jn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de ver-
schuldigde vergoeding voor vervoer,  verwerken en/of aan-
brengen.
2.  Betal ing vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer 
geaccepteerd betaalmiddel ,  tenzi j  schriftel i jk  anders is 
overeengekomen.
3.  Facturen dienen te zi jn betaald binnen 30 dagen na factuur-
datum.
4.  De betal ing moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in 
de offerte.  Personeelsleden van de ondernemer zi jn niet bevoegd 
betal ingen in ontvangst te nemen, tenzi j  z i j  hier uitdrukkel i jk en
schriftel i jk  toe worden gemachtigd.
5.  De ondernemer is gerechtigd bi j  een opdracht boven € 500 en 
voor ten hoogste 50% van het eindbedrag vooruitbetal ing te 
verlangen indien hi j  dienaangaande voldoende f inanciële 
zekerheid stelt .
6.  Na het sluiten van de overeenkomst kan de hovenier zekerheid 
bedingen indien hi j  goede grond heeft te vrezen dat de consu-
ment zi jn betal ingsverpl ichting niet zal  nakomen. Indien en 
zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is 
zekerheid te 
stel len,  is de hovenier gerechtigd de uitvoering van het werk te
onderbreken, voor zover dit  gerechtvaardigd is .

Artikel  13 Betaling in termijnen
1 .  Als betal ing in termijnen is overeengekomen moet de opdracht-
gever betalen volgens de reeds afgesproken termijnen en de 
percentages zoals deze in de overeenkomst zi jn vastgesteld.
2.  Part i jen kunnen overeenkomen dat betal ing in termijnen 

Artikel  5 De pri js en pri jswijzigingen
Alle bedragen en pri jzen,  genoemd in offertes en overeenkomsten, z i jn 
exclusief BTW. De tussenti jdse pri jswijz igingen die uit  de wet of CAO 
voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever.  De 
ondernemer is gerechtigd andere pri jsst i jging van kostpri jsbepalende 
factoren die zi jn ontstaan na het tot stand komen van de overeen-
komst,  doch voor de oplevering,  aan de opdrachtgever door te 
berekenen. Indien de ondernemer dit  doet binnen 3 maanden na het 
sluiten van de overeenkomst,  heeft de opdrachtgever het recht de 
overeenkomst te ontbinden, van welk recht hi j  gebruik moet maken 
binnen 8 dagen na kennisgeving van de pri jsverhoging. Ontbinding 
van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der parti jen het recht 
op schadeloosstel l ing.

Artikel  6  Wijzigingen in de overeenkomst
1 .  Wijz igingen in de overeenkomst,  waaronder afwijkingen van deze 
algemene voorwaarden, worden schriftel i jk  overeengekomen en 
vastgelegd. Dit  geldt niet voor de pri jswijz igingen als genoemd in 
art ikel  5.
2.  Wijz igingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit  een 
hogere pri js zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover 
daaruit  een lagere pri js zou volgen, als minderwerk.
3.  Meer- en minderwerk zul len,  onverminderd de verpl ichting tot 
betal ing van de hoofdsom, van te voren schriftel i jk  dan wel 
elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

Artikel  7  Leveranties
1 .  Al le leveranties door de ondernemer worden, behalve wanneer deze 
onderdeel vormen van de overeen- gekomen aanneemsom en dus in 
de pri js daarvan zi jn inbegrepen, in rekening gebracht,  onverminderd 
de ver- schuldigde vergoeding voor vervoer,  verwerken en/of 
aanbrengen.
2.  De ondernemer staat in voor de echtheid van de door hem gelever-
de levende materialen,  overeenkomstig de omschri jving in de offerte 
en de overeenkomst.  De ondernemer zal  zo zorgvuldig mogeli jk 
toezien op de kwali- tatief goede samenstel l ing van de te leveren 
materialen,  dit  al les met inachtneming van de wettel i jke bepa- l ingen 
die hieraan zi jn gesteld en afgestemd op de voor de ondernemer 
kenbare bestemming respectievel i jk het gebruiksdoel .
In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van materialen 
betreft  geldt bi j  af levering aan de opdrachtgever het volgende:
Bi j  beschadiging van materialen dient de opdrachtgever deze op het 
ontvangstbewijs aan te tekenen en voorts binnen twee werkdagen na 
aflevering schriftel i jk  bi j  de ondernemer te reclameren, bi j  in gebreke 
waarvan de opdrachtgever geacht wordt de zaken als zodanig te 
accepteren. Indien bi j  af levering geen gelegenheid bestaat tot 
controle van de geleverde zaken dient de opdrachtgever dit  ook op 
het ontvangstbewijs aan te tekenen.
3.  Voor de hergroei van geleverde en door hem verwerkte levende 
materialen gedurende het eerstvolgende groeiseizoen, wordt door de 
ondernemer ingestaan, mits verzorging aan hem is opgedragen, 
tenzi j  sprake is van uitzonderl i jke weers- en/of terreinomstandighe-
den, dan wel (andere vormen van) overmacht.  In die laatste gevallen 
zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende 
goed door de ondernemer worden vergoed. De hoogte van het bedrag 
van het uitvalspercentage wordt bepaald door de hoogte van de 
totaalpri js van het/de in dit  opzicht relevante geleverde product(en).
4.  Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van de 
werkzaamheden ten gevolge van weers- en/ of t i jdel i jke terreinom-
standigheden niet (t i jdig) kan geschieden, heeft hi j  het recht – 
zonder dat dit  de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van 
schade – de werkzaamheden op te schorten totdat de omstandighe-
den, zoals hiervoor bedoeld,  z i jn geëindigd. De ondernemer heeft 
daarbi j  het recht de aanplant verder uit  te stel len,  indien dit  naar z i jn 
oordeel in het kader van het aanslaan of hergroei van geleverd 
materiaal noodzakel i jk is .
 
Artikel  8  Oplevering
Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitel i jke 
oplevering aan de opdrachtgever.  Het werk wordt als geheel 
opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer schriftel i jk  aan de 
opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd.  
Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de 
opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt,  met dien 
verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk,  
dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 
Artikel  9  Transportrisico’s
Tenzi j  schriftel i jk  anders overeengekomen, worden al le zaken 
vervoerd voor r is ico van de ondernemer.
 
Artikel  10 Afspraken door personeel
1 .  Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde 
medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet ,  tenzi j  hi j  
deze schriftel i jk  heeft bevestigd.
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gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk.  Betal ing 
dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterl i jk  14 dagen na 
ontvangst van de rekening.
3.  Indien betal ing in termijnen is overeengekomen en de ondernemer 
zi jn verpl ichting(en) terzake van de voortzett ing van het werk niet 
nakomt,  heeft de consument de bevoegdheid zi jn betal ing van een 
termijn op te schorten,  onverminderd het bepaalde in art ikel  8

Artikel  15 Niet t i jdige betaling
1 .  De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstr i jken van de beta-
l ingsdatum. Dit  verzuim wordt niet opgeheven doordat de onderne-
mer na het verstr i jken van die termijn een laatste betal ings- herinne-
ring zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid 
geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
2.  Als na het verstr i jken van de betal ingsherinnering nog steeds niet 
is betaald,  is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen 
vanaf het verstr i jken van de betal ingsdatum. Deze rente is gel i jk aan 
de wettel i jke rente.
3.  Bi j  niet-ti jdige betal ing heeft de ondernemer het recht de nako-
ming van de overeenkomst voor onbepaalde t i jd op te schorten.
4.  Al le redeli jke kosten,  die voortvloeien uit  geen of niet-ti jdige 
betal ing,  komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel  16 Eigendomsvoorbehoud en overdracht
1 .  Al le geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, 
bl i jven eigendom van de ondernemer,  zolang deze niet ,  dan wel niet 
geheel z i jn betaald.
2.  Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de 
geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat,  vestigt 
de ondernemer bi j  voorbaat een bezit loos pandrecht op de natrek-
kende zaak,  respectievel i jk de gevormde zaak ten behoeve van de 
ondernemer,  tot zekerheid van al hetgeen de consument,  uit  welke 
hoofde dan ook,  aan de ondernemer verschul- digd is en zal worden. 
Indien het geleverde een onlosmakeli jk onderdeel uitmaakt van een 
registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

Artikel  17 Uitvoering van werkzaamheden en 
contractbeëindiging
1 .  Bi j  het overl i jden van de ondernemer,  dan wel bi j  l iquidatie of 
ontbinding van de onderneming van de ondernemer,  vóór de voltooi-
ing van de werkzaamheden, z i jn diens rechtverkri jgenden onder 
algemene of bi jzondere t itel  niet verpl icht dit  werk te voltooien,  ook al  
wordt de onderneming op enigerlei  wi jze voortgezet.  In dat geval 
behoort door de consument aan de rechtverkri jgenden te worden 
betaald de aanneemsom, verminderd met een redeli jk bedrag voor 
het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bi j  
regiewerk het tot het ogenblik van overl i jden van de ondernemer,  dan 
wel bi j  l iquidatie of ontbinding van de onderneming van de onderne-
mer,  verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige 
voorwaarden.
2.  De vordering tot betal ing van al hetgeen verschuldigd is ,  is  door de 
ondernemer in ieder geval onmiddell i jk  opeisbaar,  wanneer de 
opdrachtgever in staat van fai l l issement wordt verklaard,  surséance 
van betal ing aanvraagt,  z i jn ondercuratelestel l ing wordt gevorderd,  
wanneer enig beslag op zaken van de opdrachtgever wordt gelegd en 
bi j  overl i jden van de opdrachtgever,  dan wel bi j  l iquidatie of ontbin-
ding van de onderneming van de opdrachtgever of wanneer de 
wettel i jke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.  
3.  De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst 
voor onbepaalde t i jd op te schorten in geval de opdrachtgever in 
staat van fai l l issement is verklaard,  wanneer de wettel i jke schuldsa-
nerings- regeling van toepassing is verklaard,  alsmede in geval de 
opdrachtgever een aanvraag tot surséance van betal ing heeft 
ingediend. Tevens heeft de ondernemer in deze gevallen recht op 
ontbinding van de overeen- komst,  onverminderd het recht van de 
ondernemer om schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel  18 Aansprakeli jkheid
1a.  De ondernemer is aansprakel i jk voor de directe schade welke 
t i jdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris ,  
personen, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te 
wijten is aan nalatigheid,  onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen 
van de ondernemer,  z i jn personeel of z i jn eventuele onderaannemers.  
Deze aansprakel i jkheid reikt niet verder dan uit  de wet voort zou 
vloeien.  De ondernemer is niet aansprakel i jk voor indirecte of gevolg-
schade.
1b.  Op de opdrachtgever rust overigens de pl icht om binnen redeli jke 
grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen 
voorkomen of beperken.
2.  Het recht op vergoeding van schade vervalt  als daarop niet t i jdig,  
zoals in deze algemene voorwaarden om- schreven, een beroep is 
gedaan.
3.  De ondernemer is met inachtneming van het in dit  art ikel  bepaalde 
aansprakel i jk voor schade ontstaan door/ bi j  uitvoering van de
overeenkomst tot maximaal het bedrag dat ter zake door de 

aansprakel i jkheids- verzekeraar van de ondernemer wordt 
uitgekeerd,  zulks met een maximum van € 1 .000.000,- per 
gebeurtenis.  Indien de opdrachtgever een hoger maximum aan 
aansprakel i jkheid overeen wenst te komen, dient de opdrachtge-
ver dit  voor het sluiten van de overeenkomst aan de ondernemer 
kenbaar te maken. De ondernemer sluit  alsdan daartoe een 
aanvullende aansprakel i jkheidsverzekering af voor bedri jven of 
beroepen.
De beperking van de aansprakel i jkheid geldt niet in geval van 
grove schuld of opzet van de ondernemer.
4.  De eventuele aansprakel i jkheid van de ondernemer voor 
gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen,  is 
beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen pri js .  Ten 
aanzien van geleverde dode materialen geldt de aansprakel i jk-
heid van de ondernemer niet verder dan op basis van de garan-
tie- bepalingen van de leverancier mogeli jk is .  Indien de onder-
nemer de identiteit  van zi jn leverancier van dode materialen aan 
de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verpl icht 
om deze als eerste aan te
spreken teneinde vergoeding van schade te verkri jgen.
5.  Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en 
compost geldt dat de ondernemer niet ,  respec-
tievel i jk niet meer aansprakel i jk gesteld kan worden indien in het 
kader van een normale op- of verwerking
met bi j  de opdrachtgever aanwezige grond vermenging is 
opgetreden.
6.  De opdrachtgever vri jwaart de ondernemer voor aanspraken 
van derden jegens de ondernemer,  indien
de ondernemer schade heeft veroorzaakt doordat door of 
namens de opdrachtgever onvoldoende, onjuiste of onvolledige 
informatie is verstrekt die,  indien deze informatie wel bi j  de 
ondernemer bekend was geweest,  tot voorkoming of beperking 
van de schade had kunnen leiden.
7.  De ondernemer is niet aansprakel i jk indien de schade is te 
wijten aan opzet,  grove schuld of anderszins ernstig verwijtbaar 
handelen,  dan wel onoordeelkundig of oneigenli jk gebruik van of 
namens de opdrachtgever.
8.  De ondernemer is niet aansprakel i jk voor schade voortvloeien-
de uit  verzakking van bodem/grond of teelaarde
indien deze verzakking geen enkel verband houdt met het 
aanbrengen, de bewerking of verwerking van grond, bodem of 
teelaarde.
9.  De ondernemer is niet aansprakel i jk voor enige vorm van 
schade voortvloeiende uit  het vroegti jdig in gebruik
nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

V Klachten en geschil len

Artikel  19 Klachten
1 .  Uitsluitend schriftel i jke klachten over z ichtbare gebreken in 
uitvoering van het werk als de levering van materialen,  ontvan-
gen binnen 14 dagen na factuurdatum, worden door de onderne-
mer in behandeling genomen. Overige schriftel i jke klachten 
betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materi- 
alen dienen uiterl i jk  60 dagen na oplevering van het werk respec-
tievel i jk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of 
levering van materialen te zi jn ontvangen.
2.  De verpl ichting tot betal ing door de opdrachtgever wordt door 
het indienen van een klacht niet opgeschort .
3 .  Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering 
van de zaken zi jn niet ontvankel i jk indien de opdrachtgever niet 
de normale zorg in acht heeft genomen die van hem mag worden 
verwacht na beëindiging van dan wel de uitvoering van het werk 
en/of levering van materialen.

  
Artikel  20 Geschil lenregeling
Alle geschil len voortvloeiende uit  aanbiedingen en leveringen 
alsmede uit  overeenkomsten van uitvoering van werk of van 
koop/verkoop zi jn onderworpen aan de besl issing van de bevoeg-
de rechter in het arrondissement waar ondernemer gevestigd is .  
Iedere parti j  heeft het recht om in plaats van de bevoegde 
Nederlandse rechter geschil len voor te leggen aan de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw, indien de oorzaak van het geschil  
(mede) van vaktechnische aard is .  Geschil len zi jn voor de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw slechts ontvankel i jk indien niet reeds 
een procedure voor de bevoegde rechter is gestart .  Indien een 
geschil  als eerste aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt 
voorgelegd, wordt behandeling door de bevoegde rechter geacht 
te z i jn uitgesloten.  Geschil len welke aan de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw worden voorgelegd zi jn onderworpen aan de 
Statuten.  Deze zi jn op aanvraag verkri jgbaar bi j  de Raad van 
Arbitrage, Stationsplein 29/3 hoog, 3511  ED Utrecht (telefoon (030) 
234 32 22,  fax (030) 230 01 25).  Door het sluiten van een overeen-
komst op basis van deze algemene voorwaarden gaan 
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parti jen hiermee akkoord.  De uitspraak op basis van de geschil lenre-
geling is f inaal en bindend.

VI Slotbepalingen

Artikel  21  Afwijkingen en Wijzigingen
1 .Deze Algemene Voorwaarden zi jn,  gehoord de vakgroep Hoveniers,  
vastgesteld door de ledenraad van Branchevereniging VHG en 
gedeponeerd bi j  de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht 
onder nummer 40482980. Individuele afwijkingen aan deze Algemene 
Voorwaarden moeten schriftel i jk  dan wel elektronisch tussen de 
ondernemer en de consument worden vastgelegd.
2.  Branchevereniging VHG zal deze Algemene Voorwaarden slechts 
wijz igen in overleg met de Consumentenbond.

Artikel  22 Toepasseli jk recht  
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op 
basis van deze algemene voorwaarden zi jn gesloten,  worden 
gewijz igd of aangevuld,  tenzi j  op grond van dwingende regels ander 
recht van toepassing is .

Artikel  23 Benaming
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als 
Algemene Voorwaarden voor groenwerkzaamheden voor 
B2B en in afgekorte vorm als AVIB.

Vragen over onze 
Algemene Voorwaarden?

Neem contact op met 
Hoveniersbedri j f  Jaap de Vries,
Ik beantwoord graag 
al uw vragen.

(+31)6 83 05 02 62

contact@hoveniersbedrijfjaapdevries.nl

Jaap de vries 
hoveniersbedrijf


