
Algemene Voorwaarden van Hoogstad Scheepstimmerwerk, gevestigd te Koningsdam 1, 3011TN Rotterdam 
 
Artikel 1 - Definities 
Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een offerte 
aanvraagt of een overeenkomst aangaat met Hoogstad 
Scheepstimmerwerk. 
Hoogstad Scheepstimmerwerk, vertegenwoordigd door Olav Nikolaas 
Hoogstad: de opdrachtnemer. 
Werkzaamheden: timmerwerk in de meest ruime zin van het woord, 
zoals onder andere scheepsbetimmering en interieurbouw, 
mastenmakerij en restauratiewerk, alsmede ijzerwerk en 
installatietechniek. 
 
Artikel 2 - Algemene bepalingen 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, 
overeenkomsten met en leveringen door Hoogstad 
Scheepstimmerwerk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle 
overeenkomsten met Hoogstad Scheepstimmerwerk, waarbij voor de 
uitvoering van werkzaamheden derden worden betrokken. 
2.3 Door aanvaarding van de offerte of opdrachtbevestiging accepteert 
opdrachtgever onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden. 
2.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk met 
uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Hoogstad 
Scheepstimmerwerk. 
2.5 In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden door een 
bevoegd rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, 
zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van 
kracht blijven. 
 
Artikel 3 - Offertes 
3.1 Alle offertes in welke vorm ook uitgebracht zijn vrijblijvend. 
Hoogstad Scheepstimmerwerk is eerst gebonden, nadat tussen 
opdrachtgever en Hoogstad Scheepstimmerwerk schriftelijk een 
opdracht is overeengekomen. 
3.2 De gedane offertes zijn, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, geldig tot dertig dagen na datum van de offerte. 
3.3 Hoogstad Scheepstimmerwerk aanvaardt bij offerte geen 
verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever door 
derden uitgewerkt ontwerp. 
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Hoogstad 
Scheepstimmerwerk niet tot het verrichten van een gedeelte van de 
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 
Artikel 4 - Verplichtingen van Hoogstad Scheepstimmerwerk  
4.1 Hoogstad Scheepstimmerwerk verplicht zich de hem opgedragen 
werkzaamheden naar behoren en zo veel mogelijk conform de door 
opdrachtgever aangeleverde tekeningen en/of aanwijzingen uit te 
voeren.  
4.2 Hoogstad Scheepstimmerwerk zal de in het kader van de 
overeenkomst aan hem in bewaring gegeven en aan opdrachtgever 
toebehorende zaken zorgvuldig behandelen.  
 
Artikel 5 - Verplichtingen van opdrachtgever  
5.1 Opdrachtgever is gehouden het vaartuig, perceel of object 
waaraan de opgedragen werkzaamheden worden verricht deugdelijk 
verzekerd te hebben, waaronder in elk geval wordt verstaan schade 
door brand, storm, diefstal en bij vaartuigen tevens het vervuld raken. 
5.2 Eventuele door opdrachtgever aan te leveren gegevens, 
materialen en/of onderdelen, evenals in opdracht van opdrachtgever 
door derden uit te voeren werkzaamheden, dienen door opdrachtgever 
tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op het daarvoor door Hoogstad 
Scheepstimmerwerk aangegeven tijdstip, te worden aangeleverd 
respectievelijk afgerond.  
5.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het vaartuig of perceel in 
zodanige staat is dat Hoogstad Scheepstimmerwerk ongehinderd zijn 
werkzaamheden kan verrichten. 
5.4 Bij uitvoering van werkzaamheden door Hoogstad 
Scheepstimmerwerk op locatie dient opdrachtgever te zorgen voor 
beschikbaarheid van elektriciteit en water. De kosten hiervan zijn voor 
rekening van opdrachtgever. 
 
Artikel 6 - Prijzen 
6.1 Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en reis- en verblijfkosten, 
tenzij uit de offerte anders blijkt of schriftelijk anders is 
overeengekomen.  
6.2 Prijzen zijn gebaseerd de kostprijs van benodigde materialen op 
het moment van offreren. Hoogstad Scheepstimmerwerk behoudt zich 
het recht voor om tussentijdse prijsverhogingen van 
toeleveringsbedrijven door te rekenen aan opdrachtgever. 
6.3 Prijzen zijn tevens gebaseerd op het geldende uurtarief op het 
moment van offreren. Hoogstad Scheepstimmerwerk behoudt zich het 

recht voor om na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de 
prijs aan te passen aan het op dat moment geldende uurtarief. 
6.4 Opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan een mondelinge 
of schriftelijke prijsindicatie, noch aan onderdelen van een offerte 
waarbij nadrukkelijk vermeld staat dat het een indicatie of stelpost 
betreft. 
 
Artikel 7 - Meer- en minderwerk / extra kosten  
7.1 Hoogstad Scheepstimmerwerk is gehouden om voor de 
overeengekomen prijs alleen de in de offerte gespecificeerde 
werkzaamheden uit te voeren en/of materialen te leveren.  
7.2 Wijzigingen in de opgedragen werkzaamheden, in opdracht van 
opdrachtgever of met instemming van opdrachtgever, worden wanneer 
daaruit meer kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover 
daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend. 
7.3 Hoogstad Scheepstimmerwerk is gerechtigd bijzondere extra 
kosten, waarvan de noodzaak bij het maken van de offerte 
redelijkerwijs niet waren te voorzien, aan opdrachtgever door te 
berekenen. Van deze extra kosten zal Hoogstad Scheepstimmerwerk 
opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte brengen.  
 
Artikel 8 - Oplevering 
8.1 Indien aan de opgegeven opleveringsdatum door onvoorziene 
omstandigheden niet kan worden voldaan kan de oplevering op een 
later tijdstip geschieden. 
8.2 De oplevering zal worden vertraagd indien opdrachtgever de 
opdracht tussentijds wijzigt of anderszins de uitvoering vertraagt. 
8.3 Overschrijding van de opleverdatum geeft opdrachtgever niet het 
recht de opdracht te annuleren, tenzij expliciet schriftelijk een uiterste 
opleverdatum is overeengekomen.  
8.4 Voor schade voortvloeiend uit overschrijding van de opleverdatum 
is Hoogstad Scheepstimmerwerk niet aansprakelijk. 
 
Artikel 9 - Betaling 
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.  
9.2 Hoogstad Scheepstimmerwerk is gerechtigd voorafgaand en 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorschotfacturen te 
verzenden indien en voor zover de omvang van de overeengekomen 
werkzaamheden en/of de kostprijs van voor opdrachtgever 
aangeschafte materialen daar aanleiding toe geeft.  
9.3 De enkele overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn 
doet verzuim van opdrachtgever ontstaan.  
9.4 Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is opdrachtgever 
een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor 
iedere maand of elk gedeelte van een maand waarmee de vervaldag 
wordt overschreden. 
9.5 Opdrachtgever is door enkel het sluiten van de overeenkomst 
verplicht tot vergoeding van de buitenrechtelijke incassokosten ter 
grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor 
advocaten verschuldigde bedragen, ongeacht de in lid 4 van dit artikel 
bedoelde rentevergoeding. 
9.6 Hoogstad Scheepstimmerwerk is bevoegd vorderingen welke 30 
dagen na factuurdatum niet zijn betaald ter invordering uit handen te 
geven. 
 
Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud 
10.1 In het kader van de opgedragen werkzaamheden aan 
opdrachtgever geleverde zaken en materialen blijven eigendom van 
Hoogstad Scheepstimmerwerk, totdat opdrachtgever geheel en 
onvoorwaardelijk aan zijn betalingsverplichting jegens Hoogstad 
Scheepstimmerwerk heeft voldaan.  
10.2 Goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen 
niet worden vervreemd, beleend, verhuurd, uitgeleend, verpand of 
onder hypothecair verband gebracht worden.  
10.3 Bij schending van lid 2 is artikel 13 van toepassing. 
 
Artikel 11 - Garantie  
11.1 Hoogstad Scheepstimmerwerk garandeert dat in verband met de 
overeenkomst afgeleverde zaken en opgeleverd timmerwerk de 
eigenschappen bezitten die opdrachtgever bij normaal gebruik mag 
verwachten, bij gebreke waarvan opdrachtgever recht heeft op 
kosteloze reparatie, dan wel, indien reparatie niet mogelijk is of niet in 
de rede ligt, op kosteloze vervanging.  
11.2 Het recht van opdrachtgever op garantie vervalt indien 
geconstateerde gebreken aan het geleverde niet aanstonds, doch 
uiterlijk binnen twee weken na constateren, aan Hoogstad 
Scheepstimmerwerk worden gemeld, alsmede door het verstrijken van 
een jaar na oplevering, tenzij afwijkende garantiebepalingen 
nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  



11.3 Het recht van opdrachtgever op garantie vervalt indien 
opdrachtgever zelf reparaties aan het geleverde verricht of door 
derden laat verrichten. 
11.4 De in lid 1 vermelde garantie omvat niet gebreken waarvan 
aannemelijk is dat ze veroorzaakt zijn door afwijkend gebruik, door van 
door Hoogstad Scheepstimmerwerk verstrekte behandelingsinstructie 
afwijkende behandeling van, dan wel door onvoldoende zorg voor het 
geleverde product. 
11.5 De in lid 1 vermelde garantie omvat niet afwijkingen aan het 
geleverde met betrekking tot kleur, structuur, slijtvastheid, krimp en 
dergelijke, welke uit technisch oogpunt en volgens in de branche 
gebruikelijke normen aanvaardbaar zijn. 
11.6 Hoogstad Scheepstimmerwerk verstrekt geen garantie op 
producten die geheel of gedeeltelijk door opdrachtgever zelf zijn 
aangeleverd, vervaardigd of behandeld, tenzij de geconstateerde 
gebreken zonder twijfel het gevolg zijn van tekortkomingen in het door 
Hoogstad Scheepstimmerwerk verrichte deel van de werkzaamheden.  
 
Artikel 12 - Aansprakelijkheid 
12.1 Hoogstad Scheepstimmerwerk is niet aansprakelijk voor enige 
schade aan roerende of onroerende goederen of aan personen, tenzij 
de schade het gevolg is van grove nalatigheid van Hoogstad 
Scheepstimmerwerk. 
12.2 Hoogstad Scheepstimmerwerk is niet aansprakelijk voor schade 
aan een vaartuig, zijnde eigendom van opdrachtgever, door 
verplaatsen of verhalen met toestemming van opdrachtgever. 
12.3 Hoogstad Scheepstimmerwerk is niet aansprakelijk voor indirecte 
schade. 
12.4 Hoogstad Scheepstimmerwerk is niet aansprakelijk voor schade 
door het handelen of nalaten van derden. 
12.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico voor 
ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van goederen, 
gereedschappen en/of materialen van Hoogstad Scheepstimmerwerk, 
zodra en zolang deze zich op de locatie van het werk, zijnde eigendom 
van opdrachtgever, bevinden. 
12.6 Opdrachtgever dient bij ontstane schade, waarvoor Hoogstad 
Scheepstimmerwerk ingevolge deze voorwaarden aansprakelijk 
gesteld kan worden, altijd Hoogstad Scheepstimmerwerk eerst in de 
gelegenheid te stellen de betreffende schade, voor eigen rekening, te 
beperken of ongedaan te maken. Bij niet naleving van deze bepaling 
vervalt de aansprakelijkheid aangaande de betreffende schade.  
12.7 Hoogstad Scheepstimmerwerk is niet gehouden door 
opdrachtgever geleden schade te vergoeden voor een hoger bedrag 
dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van 
Hoogstad Scheepstimmerwerk in het desbetreffende geval dekking 
geeft. 
12.8 De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de 
overeengekomen aannemingssom. 
 
Artikel 13 - Tussentijdse beëindiging 
13.1 Hoogstad Scheepstimmerwerk is bevoegd de overeenkomst te 
beëindigen indien opdrachtgever in gebreke is en zijn verplichtingen 
niet nakomt, opdrachtgever of zijn bedrijf in staat van faillissement, 
surseance van betaling, stillegging of liquidatie verkeert, of door diens 
overlijden, of anderszins de beschikkingsmacht over zijn vermogen of 
een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren. 
13.2 Opdrachtgever is niet toegestaan de aan Hoogstad 
Scheepstimmerwerk verstrekte opdracht in te trekken, dan wel de 
uitvoering van de aan Hoogstad Scheepstimmerwerk opgedragen 
werkzaamheden op te schorten, zonder tegelijkertijd algehele 
vergoeding van de daardoor door Hoogstad Scheepstimmerwerk te 
lijden schade aan te bieden. 
13.3 In gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering van Hoogstad 
Scheepstimmerwerk ten laste van opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar. 

 
Artikel 14 - Overmacht 
14.1 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere 
omstandigheid die Hoogstad Scheepstimmerwerk ten tijde van het 
aangaan van de overeenkomst niet kende of niet behoorde te kennen, 
zoals ziekte, machinebreuk, energiestoring, natuurramp, brand, oorlog, 
onlusten, stakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, 
transportmoeilijkheden en het niet nakomen van verplichtingen door 
toeleveringsbedrijven. 
14.2 In het geval van overmacht heeft Hoogstad Scheepstimmerwerk 
het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alsdan is 
opdrachtgever gehouden aan de in verband met de uitvoering van de 
werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden. 
14.3 In geval van overmacht zal Hoogstad Scheepstimmerwerk 
opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 
 
 

Artikel 15 - Auteursrecht 
15.1 Hoogstad Scheepstimmerwerk behoudt zich het auteursrecht 
voor op alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, 
teksten, berekeningen en/of offertes. Deze stukken blijven eigendom 
van Hoogstad Scheepstimmerwerk, ook als advies-, ontwerp- en/of 
tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij 
nadrukkelijk schriftelijk de auteursrechten zijn overgedragen. 
15.2 Zonder schriftelijke toestemming van Hoogstad 
Scheepstimmerwerk mogen zaken genoemd in lid 1 niet door 
opdrachtgever worden verspreid, noch worden gebruikt met het 
oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel 
enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen.  
 
Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
16.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 
16.2 Alle geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst tussen 
Hoogstad Scheepstimmerwerk en opdrachtgever en/of derden zullen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 
 
 


