
Algemene aannemings- verkoop- en leveringsvoorwaarden   16-5-2018 
 

Van Handelsgeest 
(waaronder conform de KvK: Sloepenbouwers, Grou Luid & Duidelijk, administratieve diensten en bouwkundig advies) 
Burstumerdijk 1 
9001 ZC te Grou 
 
 

Elke keer als Handelsgeest wordt vermeld, worden ook de volgende diensten bedoeld: 

- Sloepenbouwers 

- Verkoop scheepsartikelen 

- Administratieve diensten 

- Bouwkundig advies en tekenwerk 

- Geluidsverhuur door Grou Luid & Duidelijk (verhuurvoorwaarden staan apart vermeld op de downloadpagina van 

onze website. U kunt ze ook apart opvragen)  
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Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden verstaan we onder: 
Consument: Een natuurlijk persoon, die niet namens een bedrijf handelt of een opdrachtgever die wel in de uitoefening van 
een bedrijf handelt en eindgebruiker is van de geleverde zaken. 
Regie Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij wordt betaald voor de werkelijk gemaakte kosten verhoogd met algemene 
kosten en winst. 
 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen het bedrijf Handelsgeest in 

één van haar hoedanigheden zoals vermeld in het uittreksel van de KvK, en een consument voor zover er door de 
partijen niet uitdrukkelijk, schriftelijk van af is geweken. 

2. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen Handelsgeest voor de uitvoering waarbij 
derden betrokken dienen te worden. 

3. Mocht het nodig zijn, worden deze voorwaarden vertaald in een andere taal maar de voorwaarden zoals ze in het 
Nederlands zijn vastgelegd zijn leidend. 
 

Artikel 3: Offertes/Orderbevestigingen 
1. De offertes van Handelsgeest hebben een geldigheid van 60 dagen en worden schriftelijk of elektronisch (per e-

mail) uitgebracht 
2. De offertes van Handelsgeest bevatten de omschrijving van de overeengekomen werkzaamheden 
3. Handelsgeest is alleen dan aan de offerte gebonden als de consument deze binnen 30 dagen schriftelijk dan wel 

per e-mail heeft bevestigd. De prijzen in de offerte of orderbevestiging zijn excl. BTW, tenzij anders is aangegeven 
4. Tekeningen, schetsen, afbeeldingen en andere toelichtingen bij de offerte blijven eigendom van Handelsgeest en 

mogen niet aan anderen worden verstrekt behoudens als het nodig is voor herstel- reparatie of onderhoud 
5. De consument krijgt ter bevestiging van de overeenkomst een afschrift ervan toegezonden 
6. Voor de verkoop van artikelen, kleine opdrachten of verhuur van geluid en licht kan een bevestiging per mail ook 

volstaan. 
 

Artikel 4: Prijs en Prijswijziging 
1. De prijs ligt vast in de getekende overeenkomst of wordt overeengekomen middels een geaccordeerde email 
2. Indien de consument meerwerk wenst of een wijziging tijdens de bouw, of de uitvoering van de overeengekomen 

dienst zal opnieuw en schriftelijk deze prijswijziging worden bevestigd 
3. Handelsgeest mag extra kosten in rekening brengen die voortvloeien uit wijzigingen of onderbreking van de 

werkzaamheden door oorzaken die niet te voorzien waren tijdens de prijsafspraak 
4. Mochten er zich situaties voordoen zoals in punt 3 dan moet Handelsgeest de werkzaamheden meteen 

opschorten en overleggen met de consument over de wijze waarop de werkzaamheden weer gestart moeten 
worden. In elk geval heeft Handelsgeest het recht op de vergoeding voor de al verrichtte werkzaamheden en 
moet nieuwe afspraken opnieuw schriftelijk bevestigen in een aanvullend document op de overeenkomst 

5. Bij een regieovereenkomst ofwel een variabele aanneemsom kunnen stijgingen van belastingen, lonen, sociale 
verzekeringen en andere door de Overheid opgelegde kosten alleen worden doorberekend als die 3 maand na 
ondertekening van de overeenkomst optreden en de bouw nog niet klaar is. Als deze stijging hoger wordt dan 
10% van de aanneemsom heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
 

Artikel 5: Levering 
1. Levertijd is het tijdsverloop tussen de datum van ondertekening van de overeenkomst c.q. de accorderingsmail en 

de overeengekomen datum van levering 
2. Handelsgeest moet de consument schriftelijk of per mail in kennis stellen zodra de levertijd overschreden gaat 

worden. Ze moet een nieuwe datum aangeven en de redenen van de vertraging melden 
3. De levertijd kan worden verlengd als de consument nalatig is in zijn verplichtingen naar Handelsgeest door 

bijvoorbeeld een afgesproken betaaltermijn niet te voldoen ondanks een tijdige aanmaning 
4. De ondernemer is in verzuim als de levertermijn wordt overschreden met 25% als de oorzaken daarvan de 

ondernemer zijn aan te rekenen. Dan mag de consument de overeenkomst ontbinden of opschorten 
5. Voor de levering krijgt de consument de gelegenheid om het vaartuig of bedoelde andere zaken te inspecteren. 

Hiervoor ontvangt de consument een uitnodiging. Hij krijgt daarvoor 20 dagen (na dagtekening van de 
uitnodiging) de tijd, tenzij anders is overeengekomen of er een situatie van overmacht ontstaat bij de consument. 
Na die 20 dagen wordt het vaartuig of andere zaken geacht te zijn geleverd en is er een betalingsverplichting. Ook 
gaat dan het risico van het geleverde over naar de consument 

6. Als de consument in gebreke blijft na de afname van het vaartuig of andere zaken, worden deze opgeslagen, 
indien van toepassing, op kosten van de consument 

7. Voor de levering van geluids- en licht apparatuur gelden aparte verhuurvoorwaarden welke op onze website 
kunnen worden gedownload of opgevraagd via grou.luidenduidelijk@gmail.com 

 
  



Artikel 6: Conformiteit 
1. Handelsgeest staat ervoor in dat de werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd 

met goed vakmanschap en door gebruik te maken van deugdelijk materiaal 
2. Handelsgeest levert vaartuigen af met CE keur 
3. Handelsgeest staat niet in voor gebreken die voortvloeien uit normale slijtage, ondeskundig gebruik, gebrek aan 

zorgvuldigheid of veranderingen die de consument heeft (laten) uitvoeren. 
4. De diensten die Handelsgeest levert zullen worden uitgevoerd door daarvoor opgeleide mensen, zo kan 

Handelsgeest beschikken over bouwkundigen, geluidsmensen, en beschikt ze zelf over kennis aangaande 
administratie en websitebouw. 

 

Artikel 7: Garantie 
1. De consument moet contact opnemen met Handelsgeest voor de uitvoering van garantie 
2. Garantie betreft gebreken die in de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan of die niet 

waarneembaar waren ten tijde van de koop/levering. 
3. Herstel door een derde partij kan alleen op kosten van Handelsgeest als  

- Handelsgeest niet tijdig in staat of bereid is dit herstel zelf te doen  
- De kosten van het transport naar Handelsgeest of de kosten van het herstel bij Handelsgeest niet in 

verhouding staan tot de kosten die gemaakt worden bij derden 
4. De aanspraken op garantie vervallen als: 

- De consument niet spoedig na het constateren van het mankement contact opneemt met 
Handelsgeest 

- Handelsgeest niet de kans krijgt om het gebrek te herstellen 
- Derden zonder toestemming van Handelsgeest al werkzaamheden hebben verricht aan het gebrek 

dat wordt geclaimd 
5. De garantietermijn vervalt als: 

- Voor nieuwe vaartuigen 12 maanden na verkoop 
- Voor gebruikte vaartuigen van 5000, - Euro of meer, 6 maanden 
- Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 3 maanden met uitzondering van noodreparaties 
- Deze garantietermijn start als het vaartuig weer is overgedragen aan de consument 
- Voor geleverde scheepsartikelen geldt de fabrieksgarantietermijn 
- Voor de verhuur geldt dat de geleverde artikelen werkend worden afgeleverd  
- Voor websites, dezen worden werkend en gepubliceerd afgeleverd 
- Bij het opleveren van de diensten als administratie en bouwkundig advies/tekeningen geldt dat 

vooraf wordt besproken wat er wordt geleverd voor welk geld. Is dat naar tevredenheid geleverd 
dan vallen eventuele extra diensten onder meerwerk en zijn dus geen garantie. 

 

Artikel 8: De betaling 
1. De betaling moet plaats gevonden hebben bij aflevering. Dat kan contant of per bank maar dan moet de 

overschrijving wel binnen zijn. 
2. Bij betaling in termijnen, zijn deze termijnen vastgelegd in het koopcontract en moeten ze allemaal zijn voldaan 

bij aflevering. 
 

Artikel 9: Niet tijdige betaling 
1. Na het verstrijken van de betaaldatum is de consument in verzuim. Handelsgeest zal dan een betalingsherinnering 

sturen waarin de consument nog 14 dagen de tijd krijgt de betaling te doen. Mocht dat niet gebeuren kan 
Handelsgeest rente in rekening brengen. Dit wordt de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het 
verschuldigde bedrag. 

2. Mocht de consument in gebreke blijven, kan Handelsgeest bovendien het verschuldigde bedrag verhogen met 
incassokosten en buitengerechtelijke kosten zoals die voor advocaten en/of deurwaarders. 

3. De consument kan klachten over de facturen schriftelijk indienen voorzien van een toelichting bij Handelsgeest. 
 

Artikel 10: Zekerheidsrechten bij reparatie en onderhoud 
1. Als er niet tijdig betaald wordt door de consument, kan Handelsgeest het vaartuig inclusief de toebehoren onder 

zich houden totdat er volledige betaling heeft plaatsgevonden. Dat is eveneens van toepassing op anderszins 
geleverde goederen  

2. Mocht er een  geschil aanhangig zijn gemaakt bij de Geschillencommissie en heeft die Commissie bevestigd dat 
het openstaande bedrag bij hen in depot staat vervalt dit retentierecht 

3. Mocht de consument in gebreke blijven en de waarde van vaartuig en toebehoren zijn lager dan 100.000,- Euro 
dan mag Handelsgeest, zonder tussenkomst van de rechter, de goederen verkopen en leveren aan een ander  
Mits: 

- Handelsgeest een aangetekende aanmaning heeft verzonden en de consument na 3 maanden nog 
niet heeft betaald 

- Handelsgeest na 3 maanden via een deurwaarder nogmaals aangemaand heeft middels een 
exploot waarop de betalingstermijn van 14 dagen is gesteld. 

- Uitzondering hierop zie 10.2 
4. De consument is bij verkoop door Handelsgeest verplicht om als het schip te boek is gesteld, medewerking te 

verlenen deze door te halen.  



Artikel 11: Zekerheidsrechten bij aanneming van een vaartuig 
1. Het vaartuig in aanbouw en/of het nieuwe vaartuig, inclusief de daarvoor bestemde materialen en toebehoren, 

zijn eigendom van de consument mits deze door derden rechtsgeldig zijn geleverd en betaald door de consument 
2. De ondernemer heeft te allen tijde pandrecht op de zaken in 11.1 en ook op de verzekeringpenningen ter 

vergoeding van schade aan die zaken voor elk onbetaald deel van de koop- of aannemingssom. Maar ook voor elk 
verlies en schade die Handelsgeest lijdt als de consument op de overeenkomst inbreuk maakt 

3. Als de toeleverancier van Handelsgeest een eigendomsvoorbehoud maakt, moet Handelsgeest hiervan de 
consument in kennis stellen. Dat moet ze ook doen als de genoemde zaken rechtsgeldig zijn overgegaan in 
eigendom op de consument 

4. Mocht Handelsgeest pandrecht doen gelden en de aannemingsovereenkomst moet ontbinden dan vervalt het 
eigendomsrecht van de consument pas als de ontbinding is afgewikkeld. 
 

Artikel 12: Zekerheidsrechten bij verkoop van nieuwe en gebruikte vaartuigen. 
1. Het vaartuig, onderdelen en de toebehoren worden geacht te zijn geleverd aan de consument op het moment dat 

er overeenstemming is en de consument een aanbetaling heeft gedaan. 
2. De levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Handelsgeest blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang 

de consument nog niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
3. Het risico van de verkochte zaak gaat over op moment van levering. 
4. Handelsgeest is verplicht het vaartuig te verzekeren in de tussenliggende periode zoals staat beschreven in 12.1 

tegen cascoschade en diefstal en wettelijke aansprakelijkheid. De kosten van deze verzekering komt voor 
rekening van de consument. 

5. De consument is voor de eigendomsoverdracht niet bevoegd om het vaartuig of bijbehorende zaken te gebruiken 
noch om deze te verkopen of op een andere manier te vervreemden zolang er geen volledige betaling heeft 
plaatsgevonden. 

6. Handelsgeest heeft voor de eigendomsoverdracht te allen tijde toegang tot de zaken die zijn eigendom zijn, waar 
ze zich ook bevinden. 

7. Zodra de consument één of meer verplichtingen niet nakomt worden alle vorderingen direct opeisbaar. 
Handelsgeest kan dan zonder rechtelijke tussenkomst haar eigendom terugvorderen met in achtneming van 
Artikel 9. Handelsgeest is dan wel verplicht om het reeds betaalde deel van de koopprijs onder aftrek van 
gemaakte kosten te retourneren aan de consument. 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 
1. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade aan de zijde van de consument die het gevolg is van een 

tekortkomen van Handelsgeest, personen in dienst van Handelsgeest of die aangesteld zijn ten behoeve van de 
uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen 

2. De consument is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van 
hem en de zijnen is veroorzaakt 

 

Artikel 14: Overmacht 
1. Onder overmacht verstaan we iedere niet-voorzienbare omstandigheid waardoor de uitvoering van de 

overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd.  
2. Onder overmacht verstaan we ook een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd worden 

uitgeleverd mits er alles aan gedaan is om die tijdslijn wel te halen. 
3. Als Handelsgeest werkzaamheden opschort door overmacht, is de consument voor die periode ook ontheven van 

zijn verplichtingen. 
4. Na ontbinding door overmacht heeft Handelsgeest recht op een vergoeding voor de gemaakte kosten voor zover 

die kosten zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding zou leiden. 
5. Handelsgeest kan zich niet beroepen op overmacht als de situatie ontstaat door zijn toedoen of door 

omstandigheden die voor zijn rekening komen de levertijd met 15% laat vertragen. 
 

Artikel 15: Opschorting en ontbinding 
1. Als één van de partijen de verplichtingen van deze verbintenis niet nakomt, mag de andere de verplichtingen die 

daar tegenoverstaan opschorten. Als de verbintenis maar gedeeltelijk of niet-behoorlijk wordt nagekomen mag er 
opgeschort worden voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

2. Als één van de partijen de verplichtingen van deze verbintenis niet nakomt, mag de andere partij de 
overeenkomst ontbinden tenzij de tekortkoming of de geringe betekenis daarvan dit niet rechtvaardigt. De 
consument is verplicht om als het vaartuig al op zijn naam staat, medewerking te verlenen aan de doorhaling van 
deze teboekstelling. 

 
  



Artikel 16: De verzekering bij nieuw-, ver-, en afbouw 
1. Handelsgeest moet het vaartuig in aanbouw en de daarvoor bestemde materialen en toebehoren verzekeren 

tijdens het verblijf op de werf en de inspectie en de proefvaart tot aan de aflevering. Dat doet ze via de Oranje 
verzekeringsmaatschappij middels een aanbouw verzekering pleziervaartuigen waarbij het clausuleblad 
terrorismedekking van toepassing is (NHT) Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden 
N.V.  

2. Handelsgeest draagt zijn recht op uitkering van de verzekeringspenningen over aan de consument voor de som 
van de door de consument gedane betalingen en meldt dat aan de verzekeraar. Ook moet Handelsgeest de 
consument waarschuwen als de verzekeringspolis dreigt te vervallen.  

3. Schadebedragen die worden uitgekeerd, worden gebruikt voor het herstel van de schade op een manier die 
tussen beide partijen wordt overeengekomen. 

4. In geval van een “Total loss” verklaring wordt de overeenkomst ontbonden geacht. 
 

Artikel 17: Klachten 
1. Klachten over de uitvoering moeten schriftelijk worden ingediend en worden toegelicht bij Handelsgeest zodra de 

gebreken zijn geconstateerd of hadden kunnen worden geconstateerd. 
2. Niet tijdig indienen van de klacht kan betekenen dat de consument zijn rechten verliest tenzij de overschrijding 

van die termijn niet op een redelijke manier valt toe te schrijven aan de consument. 
3. Als de klacht niet onderling kan worden opgelost is er sprake van een geschil 

 

Artikel 18: Geschil 
1. Een geschil wordt voorgelegd bij het kantongerecht. 


