
 
 

 

 

Algemene voorwaarden Hofste Techniek 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
De onderstaande voorwaarden zijn op alle door Hofste Techniek gezonden offertes en op iedere 
met Hofste Techniek gesloten overeenkomst met betrekking tot geleverde goederen en diensten 
van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien Hofste Techniek 
daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Indien opdrachtgever een opdracht dan wel order bij Hofste 
Techniek plaatst doet hij tevens afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene 
(inkoop)voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met de onderstaande 
voorwaarden. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt derhalve 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
Artikel 2 Aanbiedingen 
Alle aanbiedingen van Hofste Techniek, al dan niet door Hofste Techniek aan opdrachtgever 
gezonden in de vorm van onder meer offertes of prijsoverzichten, zijn vrijblijvend. De 
opdrachtgever is gebonden door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke order of 
opdracht alsmede aan eventuele tekeningen, ontwerpen of andere gegevens waarnaar de 
opdrachtgever in de order of opdracht verwijst. Intrekking van een order of opdracht dan wel 
annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Hofste 
Techniek. Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid van de order, opdracht, tekeningen, 
ontwerpen en gegevens.  
Indien het aanbod overeengekomen werk betreft vermeldt het aanbod een omschrijving van het 
werk, het tijdstip waarop dan wel de periode waarin het werk kan worden begonnen en bevat het 
aanbod een aanduiding van de duur van het werk. In de offerte wordt vastgelegd of het werk 
tegen een vastgestelde aanneemsom of op basis van regie wordt bepaald. 
Aan de opdrachtgever getoonde monsters of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding 
verstrekt, zonder dat de door gebruiker af te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden. 
Opdrachtgever kan géén rechten ontlenen aan de door gebruiker gedane mededelingen omtrent 
(technische) productspecificaties, gegevens zoals vermeld in brochures, catalogi of andere 
informatieverschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de tot stand 
gekomen overeenkomst of opdrachtbevestiging en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat, aantallen en dergelijk van de 
door gebruiker geleverde zaken leveren voor contractant géén grond op om de tot stand 
gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijke) te ontbinden dan wel haar 
betalingsverplichting op te schorten, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor 
verschuldigde koopprijs. 
 
Artikel 3. Wijzigingen na de order 
Eventuele of beweerde onjuistheden in de door opdrachtgever ontvangen orderformulieren, 
orderbevestigingen of prijsoverzichten dienen altijd schriftelijk aan Hofste Techniek kenbaar te 
worden gemaakt, zulks binnen 48 uur na verzending van voornoemde stukken. Indien de, door 
Hofste Techniek bevestigde, leverdatum binnen voornoemde termijn plaatsvindt, dan dienen 
(beweerde) onjuistheden in de orderformulieren, orderbevestigingen of prijsoverzichten uiterlijk 
24 uur voor de levering door opdrachtgever bij Hofste Techniek schriftelijk worden gemeld. 



 
 

 

Vergissingen, schrift-, druk-, of rekenfouten geven Hofste Techniek het recht op intrekking van 
respectievelijk wijziging in de orders, orderbevestigingen en prijsoverzichten. Hofste Techniek is 
bevoegd om binnen redelijke grenzen wijzingen aan te brengen in kleuren, hoeveelheid, maten 
en dergelijke. Onder redelijke grenzen wordt in dit kader in ieder geval verstaan afwijkingen van 
maximaal 5% op door Hofste Techniek te leveren kleuren, maten, hoeveelheden en dergelijke. 
 
Artikel 4 Overmacht en ontbinding  
Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor 
hem uit iedere afzonderlijke order, opdracht of overeenkomst mocht voortvloeien; in geval van 
beslag ten laste van de opdrachtgever; (een aanvraag tot) surseance van betaling of 
faillissement van de opdrachtgever, wanneer Hofste Techniek goede grond heeft te vrezen dat 
opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal kunnen nakomen en wanneer 
Hofste Techniek reden heeft te twijfelen over de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan is 
Hofste Techniek ter zijner keuze gerechtigd elke overeenkomst zonder voorafgaande 
ingebrekestelling direct, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op te zeggen dan wel de verdere 
uitvoering van een overeenkomst op te schorten. De ontbinding of opzegging van de 
overeenkomst laat het recht van Hofste Techniek op schadevergoeding onverlet. Hofste 
Techniek is in voornoemde gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem 
toekomende te vorderen. 
 
Artikel 5 Levering, afname en vervoer 
De levering van goederen geschiedt: a) indien de goederen door of namens de opdrachtgever 
worden afgehaald: door afgifte van de goederen aan de opdrachtgever of degene die deze 
namens hem in ontvangst neemt; b) bij verzending door tussenkomst van een 
beroepsvervoerder: door overdracht van de goederen aan die vervoerder; c) bij verzending door 
middel van een vervoermiddel van Hofste Techniek: door de aflevering bij de opdrachtgever of 
een ander aangewezen adres van aflevering. 
De opdrachtgever dient de goederen bij Hofste Techniek af te halen conform de 
overeengekomen afhaaldatum. Indien opdrachtgever uiterlijk vijf dagen na de afhaaldatum de 
goederen niet heeft afgehaald, dan is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij van 
rechtswege een boete verschuldigd groot € 500,00 voor iedere dag dat hij nalaat de goederen af 
te halen. Daarnaast staat het Hofste Techniek steeds vrij de goederen aan een derde te 
verkopen en eventueel met de opdrachtgever een nieuwe leveringsdatum af te spreken. 
Tenzij anders overeengekomen vindt de levering plaats op een door Hofste Techniek te bepalen 
wijze van verzending. De opdrachtgever draagt het risico over de goederen vanaf het moment 
van vervoer vanaf de vestiging van Hofste Techniek. De opdrachtgever is verplicht de goederen 
bij de aanbieding in ontvangst te nemen en te controleren. Eventueel zichtbare gebreken aan de 
goederen mogelijkerwijs veroorzaakt door vervoer daarvan dienen te worden vermeld op de 
vrachtbrief en uiterlijk binnen 24 uur na levering aan opdrachtgever – onderbouwd met foto’s – 
schriftelijk bij Hofste Techniek worden gemeld.  
 
Artikel 6 Levertijden 
Overeengekomen levertijden gelden voor Hofste Techniek als indicatieve en nooit als fatale 
termijnen. De overeengekomen levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen en nemen 
pas een aanvang nadat opdrachtgever alle door hem te verstrekken inlichtingen, informatie of 
stukken aan Hofste Techniek heeft verstrekt. Overschrijding van levertijden geeft de 



 
 

 

opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding. Hofste Techniek 
hanteert een levertermijn zoals in de overeenkomst tussen partijen is overeengekomen. Indien 
geen termijn van levering is overeengekomen, zal Hofste Techniek de goederen leveren binnen 
een naar zijn oordeel te realiseren redelijke termijn. 
 
Artikel 7 Reclames 
Opdrachtgever dient de goederen steeds na aflevering op gebreken te controleren. Reclames ter 
zake deze gebreken dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering van de goederen schriftelijk 
aan Hofste Techniek te zijn gemeld. Bij overschrijding van bovengenoemde termijn vervalt het 
recht om te reclameren. Geringe in de handel toelaatbare of technisch niet te vermijden 
afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, kleur, afwerking, maat etc. leveren geen grond op voor 
reclames. Hofste Techniek stelt onder afwijkingen in dit kader in ieder geval worden verstaan 
afwijkingen van maximaal 5% op door Hofste Techniek te leveren kwaliteit, kleuren, maten, 
afwerking, hoeveelheden. 
 
Artikel 8 Verplichtingen van Hofste Techniek 
Hofste Techniek verricht werkzaamheden binnen de normale werktijden, tenzij anders is 
overeengekomen. Hofste Techniek is niet aansprakelijk voor schade, waaronder doch niet 
beperkt toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van zijn werkzaamheden, tenzij de schade 
een gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Hofste Techniek. Hofste 
Techniek is niet gehouden tot het vergoeden van schade indien de schade en de daaraan 
eventueel ten grondslag liggende tekortkoming niet onverwijld na ontdekking daarvan door de 
opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk is meegedeeld. Indien Hofste Techniek 
gehouden is tot betaling van schadevergoeding of boete of enige andere financiële 
tegemoetkoming in verband met onder meer enige tekortkoming in de nakoming van de 
verplichtingen door Hofste Techniek of anderszins is de aansprakelijkheid van Hofste Techniek te 
allen tijde beperkt tot maximaal de aanneemsom of tot aan de som die aan de zijde van Hofste 
Techniek in het voorkomend geval daadwerkelijk gedekt is door verzekering, en wel de hoogste 
van de beide genoemde sommen. De beperking tot maximaal de aanneemsom geldt ook indien 
de dekking van de verzekeraar verloren zou gaan door toedoen van Hofste Techniek, 
bijvoorbeeld omdat zij een formeel vereiste, opgenomen in de polis, niet in acht neemt. 
 
Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever 
De opdrachtgever stelt Hofste Techniek in de gelegenheid het werk te verrichten. De 
opdrachtgever zorgt er voor dat Hofste Techniek tijdig kan beschikken over de voor het werk 
benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te 
verschaffen gegevens. Hofste Techniek geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn 
vakgebied. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande 
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde 
elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening. De opdrachtgever draagt zorg voor een 
ongestoord gebruik van opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de 
opslagruimte. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren 
werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Hofste Techniek behoren, zodanig en 
zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 
Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever Hofste Techniek hiervan tijdig in 
kennis te stellen. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een 



 
 

 

omstandigheid die voor risico van de opdrachtgever komt, dan dient de opdrachtgever de daaruit 
voor Hofste Techniek voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de opdrachtgever 
kan worden toegerekend. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: 
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; 
- onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; 
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk 
wordt verricht; 
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; 
- onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens. 
 
In geval van een tekortkoming van Hofste Techniek bij de uitvoering van de overeenkomst wijst 
de opdrachtgever Hofste Techniek daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de 
tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Hofste 
Techniek reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is. 
 
Artikel 10 Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk 
Indien Hofste Techniek zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het 
werk niet nakomt, dan sommeert de opdrachtgever hem binnen een redelijke termijn doch 
tenminste na 7 dagen met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De 
opdrachtgever heeft na afloop van de gestelde termijn recht op schadevergoeding. 
 
Artikel 11 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat 
De opdrachtgever kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen. 
Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke 
toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat. Tot op het moment 
van oplevering in onvoltooide staat zal Hofste Techniek desgevraagd, tegen vergoeding, 
maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade. De opdrachtgever zal Hofste 
Techniek de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de 
vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met de 
aantoonbaar niet geleverde en niet gemaakte kosten. Indien geen aanneemsom was 
vastgesteld, vergoedt de opdrachtgever aan Hofste Techniek de door Hofste Techniek aan het 
werk bestede loon- en materiaalkosten, de vergoeding(en), de andere door de beëindiging 
ontstane kosten, alsook de gederfde winst die Hofste Techniek over het gehele werk zou hebben 
genoten. 
 
Artikel 12 Meer- en minderwerk 
Indien partijen een aanneemsom zijn overeengekomen, dan kan de opdrachtgever nadat de 
overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Hofste Techniek is nimmer 
gehouden hieraan gevolg te geven. In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk 
kan Hofste Techniek aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de 
opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de 
opdrachtgever dit zelf reeds had moeten begrijpen. Meer- en minderwerk voor een bedrag van 
meer dan € 300 wordt voor of bij de (aanvullende) opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, 
behoudens in spoedeisende omstandigheden. Het ontbreken van een document laat de 
aanspraken van Hofste Techniek resp. opdrachtgever op verrekening van meerwerk resp. 



 
 

 

minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak 
maakt. 
 
Artikel 13 Betaling 
Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum tenzij partijen anders schriftelijk 
overeenkomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim en is Hofste Techniek gerechtigd over het (nog) openstaande bedrag vanaf de 
vervaldatum 12% rente in rekening te brengen. Bij levering in gedeelten kan ieder gedeelte apart 
in rekening worden gebracht. Een betaling door de opdrachtgever kan worden toegerekend aan 
de oudste openstaande factuur, ongeacht wat hij bij die betaling heeft vermeld. Niet tijdige 
betaling van enige factuur heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen, die de 
opdrachtgever bij deze en andere facturen in rekening zijn gebracht tot gevolg. Hofste Techniek 
behoudt zich het recht voor vooraf betalingen te verlangen van geleverde en nog te leveren 
goederen, voordat hij tot enige verdere levering overgaat. 
 
Artikel 14 Betaling in termijnen 
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de 
voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 10 dagen na 
verzending van de rekening. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de 
opdrachtgever zijn verplichting terzake van de betaling daarvan niet nakomt, heeft Hofste 
Techniek steeds de bevoegdheid zijn werkzaamheden op te schorten. 
 
Artikel 15 De eindafrekening 
Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Hofste Techniek bij de opdrachtgever de 
eindafrekening in. Indien een aanneemsom is overeengekomen bevat de eindafrekening een 
duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- 
en/of minderwerk. Indien het uitvoeren van werkzaamheden op basis van regie is 
overeengekomen bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de 
kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Betaling van 
de eindafrekening vindt plaats binnen 10 dagen na ontvangst van de rekening. 
 
Artikel 16 Incassokosten 
Alle kosten van maatregelen teneinde betaling van de opdrachtgever af te dwingen, zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Hofste Techniek tegen de opdrachtgever moet nemen, 
komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze incassokosten bedragen tenminste 5% van 
hetgeen de opdrachtgever aan Hofste Techniek verschuldigd is bij de eerste betalingsherinnering 
of aanmaning en worden gesteld op tenminste EUR 150,00 per betalingsherinnering of 
aanmaning alsmede eventuele aanvullende kosten die Hofste Techniek noodzakelijk acht voor 
de incassering van de vordering. Wanneer Hofste Techniek de vordering uit handen geeft, wordt 
de voor rekening van de opdrachtgever komende vergoeding van de kosten van 
buitengerechtelijke rechtsbijstand berekend volgens het incassotarief van de Orde van 
Advocaten, zulks evenwel met een minimum van EUR 300,00. 
 
Artikel 17 Opschorting van betaling 
Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever pas het 
recht de betaling op te schorten nadat hij Hofste Techniek in gebreke heeft gesteld en een 



 
 

 

redelijke termijn heeft gegeven om het gebrek te verhelpen. Het door de opdrachtgever op te 
schorten bedrag dient steeds in een redelijke verhouding te staan tot het geconstateerde gebrek. 
Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde 
gebrek, heeft Hofste Techniek het recht de in artikel 13 bedoelde rente te vorderen over het te 
veel opgeschorte bedrag. 
 
Artikel 18 Zekerheden 
Hofste Techniek is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor ten hoogste 50% van het 
eindbedrag vooruitbetaling te verlangen. Hofste Techniek kan bij het sluiten van de 
overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever. Na het sluiten van de overeenkomst 
kan Hofste Techniek op eerste verzoek zekerheid bedingen. Indien en zolang de opdrachtgever 
in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Hofste Techniek gerechtigd de 
uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is. 
 
Artikel 19 Garanties  
Garantieverplichtingen, daaronder begrepen de vrijwaringsverplichting wegens verborgen 
gebreken, rusten slechts op Hofste Techniek, indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen en 
hebben een maximale geldigheidsduur van 5 jaren na leverdatum. Verrekening door de 
opdrachtgever is uitgesloten. 
 
Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud 
Hofste Techniek behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde of te leveren zaken totdat 
integraal aan Hofste Techniek voldaan zullen zijn: a) de door de opdrachtgever verschuldigde 
prestaties en (betalings)verplichtingen inclusief rente, boetes, schadevergoedingen, belastingen 
en toeslagen voor alle krachtens enige overeenkomst geleverde en te leveren zaken; b) 
vorderingen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige 
overeenkomsten. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is 
overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derde enig ander recht daarop verlenen 
dan wel doorverkopen.  
Het is de opdrachtgever niet toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in 
het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. 
Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als bedoeld in dit artikel, is 
Hofste Techniek gerechtigd de zaken die aan de opdrachtgever toebehoren, zelf en voor 
rekening van de opdrachtgever terug te halen van de plaats waar deze zich bevinden. De 
opdrachtgever verleent Hofste Techniek reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om 
daartoe de bij of voor de opdrachtgever in gebruik zijnde ruimte te betreden. 
 
Artikel 21 Verbod van wijziging van geleverde goederen 
Het is opdrachtgever toegestaan wijzigingen aan te brengen in de aan hem geleverde producten. 
Hofste Techniek wijst na wijziging van de goederen door de opdrachtgever in iedere 
aansprakelijkheid voor het product/goed van de hand. 
 
Artikel 22 Aansprakelijkheid 
Hofste Techniek is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, welke aan zijn 
opzet of grove schuld te wijten is, en wel tot het bedrag waarvoor Hofste Techniek is verzekerd 
krachtens zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering doch nimmer meer dan de tussen partijen 



 
 

 

overeengekomen factuur- of contractwaarde van de overeenkomst. Hofste Techniek is nimmer 
gehouden tot vergoeding van de schade, anders dan aan personen of zaken. Tevens wordt elke 
aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie 
uitgesloten. 
Opdrachtgever zal Hofste Techniek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, terzake van 
schade en/of verlies, geleden in verband met de door Hofste Techniek geleverde zaken. 
Hofste Techniek is niet aansprakelijk voor door haar geleverde zaken indien deze niet voldoen 
aan de wettelijke normen en voorschriften van het land waar de zaken worden afgeleverd of in 
gebruik worden genomen tenzij opdrachtgever voornoemde normen en voorschriften uitdrukkelijk 
en gespecificeerd op de zaken van toepassing heeft verklaard. 
 
Artikel 23 Toepasselijk recht en domiciliekeuze 
Nederlands recht is uitdrukkelijk van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Hofste 
Techniek. Alle geschillen, die naar aanleiding van of verband houdende met de door deze 
leveringsvoorwaarden beheerste overeenkomsten mochten ontstaan, worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Almelo.



 

 

 
 


