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Algemene Voorwaarden 

 

Artikel 1 Definities   

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:  

a. Green Creations-ontwerp, aanleg en onderhoud: de gebruiker van deze algemene 

voorwaarden: Green Creations-ontwerp, aanleg en onderhoud gevestigd aan Kinkenweg 1 te 

Geleen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64330168. Hierna te 

noemen de Opdrachtnemer ;  

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie de opdrachtnemer 

producten en/of diensten levert dan wel voor wie de opdrachtnemer werkzaamheden verricht, 

dan wel met wie de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat;  

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. 

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.  

2.2 De eerste offerte heeft betrekking op het maken van het schetsontwerp.  

2.3 Indien de opdrachtgever na de levering van het schetsontwerp wenst dat het schetsontwerp 

verder uitgewerkt wordt, stelt de opdrachtnemer een tweede offerte op. De offertes zijn 30 

dagen geldig. 

2.4 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem 

aan de opdrachtnemer opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens 

waarop de opdrachtnemer haar aanbieding baseert. 

2.5 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde 

prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door de opdrachtnemer gemaakte kosten zullen 

worden doorberekend. 

2.6 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is 

aangegeven.  
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2.7 Al datgene dat in het kader van een offerte door de opdrachtnemer wordt verstrekt blijft 

haar onvervreemdbaar eigendom en dient op een eerste verzoek van de opdrachtnemer 

onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd. 

 

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst  

3.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de 

opdrachtgever deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd.  

3.2 De opdrachtnemer neemt pas een aanvang met het uitwerken van het schetsontwerp tot 

een definitief tuinontwerp, nadat de opdrachtgever de tweede offerte voor akkoord 

ondertekend aan de opdrachtnemer heeft geretourneerd.  

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

4.1 De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op 

dat moment bekende stand der wetenschap. 

4.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van 

derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.  

4.3 Het behoort niet tot de taak van de de opdrachtnemer zorg te dragen voor de benodigde 

overheidsgoedkeuringen dan wel vergunningen ten behoeve van het verwezenlijken van het 

tuinontwerp.  

 

Artikel 5 Wijzigen van de overeenkomst  

5.1 Indien de opdrachtgever na het goedkeuren van het schetsontwerp wijzigingen aanbrengt 

in de opdracht c.q. in de eisen die hij aan de tuin stelt, worden de daarvoor nodige 

werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht. 

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. de opdrachtnemer zal de 

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.  
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Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever 

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en ruimtes, waarvan de 

opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever 

redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld dan wel tijdig 

voor de opdrachtnemer toegankelijk zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 

benodigde gegevens en ruimtes niet tijdig aan de opdrachtnemer ter beschikking worden 

gesteld dan wel toegankelijk zijn, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 

gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

6.2 De opdrachtnemer vertrouwt op de correctheid van de gegevens en informatie die door of 

namens de opdrachtgever is verstrekt. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat 

de verstrekte informatie en gegevens onvoldoende dan wel niet correct zijn en aanpassing aan 

de tot stand gebrachte werken noodzakelijk is, dan zullen de volledige kosten die daarvan het 

gevolg zijn aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 7 Leveringstermijn  

De door de opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. 

 

Artikel 8 Annulering 

8.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever verplicht de 

opdrachtnemer alle reeds tot dat moment gemaakte kosten en verrichte diensten te vergoeden 

conform de overeenkomst. Voorts is de opdrachtgever verplicht de kosten voortvloeiende uit 

eventueel door de opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid 

aangegane verbintenissen met derden te vergoeden. 

8.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de 

opdrachtgever voor de schade uit een tussentijdse beëindiging.  

 

Artikel 9 Betaling 

9.1 Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.  

9.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde 

betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan 
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wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf 

het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het 

volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig 

blijft de vordering te voldoen, kan de opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk 

geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens 

gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.  

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid en verjaring 

 10.1 de opdrachtnemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die 

een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en 

aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; b. enige daad of nalatigheid 

van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege 

de opdrachtgever te werk zijn gesteld.  

10.2 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in offertes van 

uitvoerende partijen of voor overschrijdingen van prijsopgaven van uitvoerende partijen. 

10.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan 

doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte 

onjuiste en/of onvolledige gegevens.  

10.4 De maten en schaal die door de opdrachtnemer in haar ontwerp zijn gehanteerd, zijn 

uitsluitend bij benadering. de opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade 

veroorzaakt doordat er een afwijking van de maten en schaal in het ontwerp is, ook niet indien 

de opdrachtgever het ontwerp door derden laat uitvoeren. De opdrachtgever kan in geen geval 

aanspraak maken op enige vergoeding van schade die mocht ontstaan door een afwijking van 

de maten en schaal in het ontwerp.  

10.5 In geen geval is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of 

veroorzaakt doordat de opdrachtgever het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan 

waarvoor het is aangeschaft. 

10.6 de opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van 

de opdrachtnemer in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang 

moeten vinden. 

10.7 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

10.8 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid 

beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de 
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aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal 

het bedrag van de door de assuradeur van de opdrachtnemer in het voorkomende geval te 

verstrekken uitkering.  

10.9 Alle aanspraken jegens de opdrachtnemer die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan 

schriftelijk bij de opdrachtnemer zijn ingediend, vervallen door verjaring.  

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom 

11.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het 

voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en 

detailtekeningen en foto’s alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van 

het werk, komen toe aan de opdrachtnemer. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst 

tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de 

overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, 

blijven deze rechten bij de opdrachtnemer. Slechts de opdrachtnemer heeft het uitsluitend 

recht haar schetsen/tekeningen en ontwerpen openbaar te maken en te vermenigvuldigen. 

 11.2 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de opdrachtnemer de vrijheid 

om het geleverde werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. 

 11.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan een tuin, uitgevoerd naar het tot stand gebrachte 

ontwerp, de tekeningen en andere werken van de opdrachtnemer geheel of in onderdelen 

daarvan in herhaling tot stand te brengen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

opdrachtnemer. 

  

Artikel 12 Overige bepalingen 

 12.1 Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht 

van toepassing. 

 12.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de 

opdrachtnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de 

opdrachtnemer gevestigd is. Indien de opdrachtnemer een beroep doet op deze bepaling, heeft 

de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor 

de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

http://www.green-creations.nl/
mailto:Info@Green-Creations.nl

