Algemene Voorwaarden – versie juli 2021
De Hollandse Houthakkers

Artikel 1: Definities
1.1 De Hollandse Houthakkers, gevestigd te Boskoop, KvK-nummer 83531394, wordt in deze algemene voorwaarden
(hierna: de voorwaarden) aangeduid als DHH.
1.2 De wederpartij wordt in deze voorwaarden aangeduid als de opdrachtgever.
1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan DHH tegen betaling van
honorarium en kosten werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en waarop de voorwaarden van toepassing zijn
verklaard.
1.4 Onder werkzaamheden wordt verstaan het uitvoeren van boomkapwerkzaamheden, het afvoeren van takken en
hout (de stam(men)), het versnipperen van takken en het achterlaten daarvan en het frezen van de stronk(en).
1.5 Waar wordt gesproken over partijen wordt bedoeld DHH en de opdrachtgever samen.
Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten
door of namens DHH waarop DHH deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van de door DHH in het kader van de opdracht
ingeschakelde derden.
2.3 Indien de opdrachtgever zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.4 De opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de
toepasselijkheid van de voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en DHH.
Artikel 3: Offertes
3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden DHH op geen enkele wijze.
3.2 Een offerte is geldig gedurende drie weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
Artikel 4: De opdracht
4.1 DHH heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
4.2 Door ondertekening/bevestiging van de offerte stemt de opdrachtgever met de inhoud hiervan in.
4.3 De inhoud van de opdracht en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de offerte en wat in
deze voorwaarden is bepaald.
4.4 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van DHH,
of namens DHH gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden DHH slechts
indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door
dezen hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd. Voor het geval partijen op de locatie waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd aanvullende afspraken maken, geeft DHH daarvan mondeling de prijs op die de
opdrachtgever naast het overeengekomen offertebedrag is verschuldigd.
Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is zo spoedig mogelijk na het
geven van de opdracht beschikbaar aan DHH.
5.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5.3 De opdrachtgever vrijwaart DHH voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit
artikel gestelde.
5.4 Stelt de opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht
hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
5.5 De opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor DHH voor en tijdens uitvoering van
de werkzaamheden. Dit houdt onder meer het volgende in. De opdrachtgever dient het werkgebied binnen een straal
van 12 meter vrij te maken en vrij te houden van obstakels. Daarbij valt te denken aan tuinmeubilair, potten, fietsen en
overige losse materialen. Tevens dient de opdrachtgever kabels en leidingen binnen het werkgebied van DHH te
verwijderen of bloot te leggen.

Artikel 6: Wijziging en annulering
6.1 In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft DHH de mogelijkheid haar werkzaamheden te onderbreken, te
verplaatsen of te annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van (één van)
de medewerkers van DHH, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot
materialen die voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. DHH maakt een wijziging zoals bedoeld
in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Partijen zullen, indien mogelijk, een nieuwe datum overeenkomen.
6.2 DHH behoudt zich het recht voor zich door een derde te laten vervangen.
6.3 DHH behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opdracht. Deze wijzigingen zullen schriftelijk, en
zo spoedig mogelijk, aan de opdrachtgever worden meegedeeld.
6.4 DHH behoudt zich het recht voor om de opdracht te annuleren dan wel voor aanvang van de werkzaamheden de
prijs op de offerte aan te passen als bij aankomst blijkt dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen die voortvloeien
uit artikel 5.5 heeft voldaan.
6.5 Annulering door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk en voor de opdrachtgever gelden in dat geval de
volgende betalingsverplichtingen:
a. bij annulering na acceptatie van de offerte zonder dat tussen partijen een opdrachtdatum is overeengekomen: 10%
van het offertebedrag;
b. bij annulering na acceptatie van de offerte tot 48 uur voor aanvang van de tussen partijen overeengekomen
opdrachtdatum: 25% van het offertebedrag;
c. bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de tussen partijen overeengekomen opdrachtdatum: 50% van het
offertebedrag.
6.6 Tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de dag waarop de opdracht door DHH zal worden uitgevoerd, kan de
opdrachtgever de opdrachtdatum in overleg met DHH kosteloos wijzigen. Binnen drie weken voor aanvang van de
opdrachtdatum is wijziging van deze datum op verzoek van de opdrachtgever enkel mogelijk tegen betaling van de
(naast het reeds overeengekomen offertebedrag) volgende bijkomende kosten:
a. bij wijziging van de opdrachtdatum binnen drie weken voor aanvang van deze datum: 10% van het offertebedrag;
b. bij wijziging van de opdrachtdatum binnen 48 uur voor aanvang van deze datum: 25% van het offertebedrag;
Artikel 7: Uitvoering van de opdracht
7.1 DHH voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. DHH is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het
resultaat dat de opdrachtgever beoogde.
7.2 DHH heeft het recht om werkzaamheden (ook) te laten verrichten door derden.
7.3 Vanaf het moment van acceptatie van de offerte komt de overeenkomst tot stand en is de opdrachtgever
verantwoordelijk voor het hebben van een geldige vergunning. Bij afwezigheid van een geldige vergunning komen de
risico’s op uitvoering van de opdracht en eventuele boetes voor rekening van de opdrachtgever.
7.4 Het kappen van bomen kan in strijd zijn met de Wet natuurbescherming, wanneer een vogel in de desbetreffende
boom aan het nestelen of broeden is en het nest wordt vernield of verstoord. Eventuele gevolgen van het handelen in
strijd met de Wet natuurbescherming komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.5 Wanneer een vogel zich in de boom aan het nestelen is of broeden is dient de opdrachtgever direct DHH te
informeren om de uitvoering van de opdracht te verplaatsen naar een moment dat het nest verlaten is.
7.6 Wanneer op de dag van de uitvoering door DHH voor het starten van de werkzaamheden geconstateerd wordt dat
er een vogel aan het nestelen of broeden is wordt er 10% van het offertebedrag met een minimum van € 75,- als
voorrijkosten gerekend. Dit bedrag dient te worden voldaan naast het overeengekomen offertebedrag.
7.7 Voor het frezen van de stronk is een stevige ondergrond en voldoende ruimte nodig. Van de opdrachtgever wordt
verlangd de omstandigheden voor DHH zo gunstig mogelijk te maken.
7.8 Bij het frezen van de stronk worden de uitlopende wortels niet gefreesd, tenzij anders overeengekomen in de offerte.
7.9 Het afvoeren van vrijgekomen houtvezels en grond als gevolg van het frezen van de stronk worden niet afgevoerd,
tenzij anders overeengekomen in de offerte.
7.10 Wanneer er tegels verwijderd moeten worden door DHH om bij de stronk te komen zullen deze na uitvoering van
de overeenkomst niet worden teruggelegd. Tenzij anders overeengekomen in de offerte, is DHH niet verantwoordelijk
voor opruiming na het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
7.11 Tenzij anders overeengekomen, worden de bij het wegfrezen van stronken vrijkomende houtsnippers, pulp en
grond niet door DHH afgevoerd.
Artikel 8: Aansprakelijkheid DHH
Behoudens bepalingen van dwingend recht met betrekking tot aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de
rechtsregels van openbare orde en goede trouw en behoudens de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen, is
DHH slechts aansprakelijk voor schade tot maximaal het bedrag waartoe DHH verzekerd is dan wel gezien de in de
branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden
genomen:
8.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is DHH slechts aansprakelijk voor
vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

Uitgesloten is aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens
gederfde winst.
8.2 DHH is in geen geval aansprakelijk:
a. voor vergoeding van bedrijfsschade;
b. voor schade aan andere eigendommen van de opdrachtgever tenzij deze door de uitvoering van de opdracht is
toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van DHH, haar personeel of
door haar ingeschakelde derden. In dat geval geldt voor de opdrachtgever een eigen risico van € 150,00.
c. voor schade veroorzaakt door hulppersonen die niet in dienst zijn van DHH, waaraan de opdracht is verstrekt.
8.3 De door DHH te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Voor
zover er op de hiervoor genoemde bepaling geen beroep kan worden gedaan zal de door DHH te betalen
schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst in geen geval meer
bedragen dan 10% van de op grond van de overeenkomst door DHH aan de opdrachtgever gefactureerde en
factureerbare bedragen.
8.4 De opdrachtgever vrijwaart DHH voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade inzake de opdracht,
tenzij deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van DHH of haar medewerkers.
8.5 In geval van onrechtmatige daad van DHH of een van haar medewerkers waarvoor zij rechtens aansprakelijk is, is
DHH aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever voor zover deze schade ontstaan is door opzet of grove
schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen DHH verzekerd is,
dan wel schade waartoe DHH gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.
8.6 De opdrachtgever dient binnen twee weken na kennisname van de schade of het moment dat hij redelijkerwijs de
schade had moeten ontdekken schriftelijk de schade te melden aan DHH.
Artikel 9: Betaling
9.1 Op de offerte staat de totaalprijs van de gekozen dienst(en) inclusief (eventueel verschuldigde) btw vermeld.
Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zitten bij deze prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
9.2 Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. DHH komt het recht toe een aanbetaling te
verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige bedrag na uitvoering van de werkzaamheden
voldaan.
9.3 Indien nodig ontvangt de opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk
ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig door DHH aan de opdrachtgever worden
gecommuniceerd. Op dat moment zal DHH de kosten die het meerwerk met zich brengt aan de opdrachtgever
meedelen.
9.4 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere
afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
9.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling
vereist is, in verzuim. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, exclusief omzetbelasting.
9.6 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van DHH op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 10: Klachten
10.1 De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien niet binnen 14 kalenderdagen
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij DHH daarover schriftelijk heeft geklaagd.
10.2 Alle klachten over facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.
Artikel 11: Privacy
11.1 Wanneer de (aspirant)opdrachtgever een offerte opvraagt, verwerkt DHH de gegevens van de
(aspirant)opdrachtgever om contact op te kunnen nemen over de (eventueel) uit te voeren opdracht en het nadien
versturen van de factuur.
Artikel 12: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze
12.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden, laat de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet.
12.2 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.3 Geschillen met betrekking tot een overeenkomst van opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

