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Algemene Voorwaarden van Oostz Ontwerp B.V. 

 Definities 

Aanbod / Aanbieding Ieder aanbod van Oostz Ontwerp tot het aangaan van een Overeen-

komst. 

Oostz Ontwerp Oostz Ontwerp B.V. (KvK-nummer: 86243721). 

Overeenkomst Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake het door Oostz Ontwerp

verrichten van Werkzaamheden aan de Opdrachtgever.  

Opdrachtgever De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Oostz 

Ontwerp een Aanbieding doet tot het verrichten van de Werkzaamhe-

den en/of wie met Oostz Ontwerp een Overeenkomst aangaat. 

Partij(en) Oostz Ontwerp en de Opdrachtgever c.q. ieder voor zich. 

Schriftelijk Per brief of e-mail. 

Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Oostz Ontwerp, zoals ook te vinden 

op de Website. 

Website www.oostz-ontwerp.nl 

Werkzaamheden De door Oostz Ontwerp verrichte werkzaamheden waarbij Oostz Ont-

werp zich jegens de Opdrachtgever verbindt om advieswerkzaamhe-

den te verrichten 

 Toepasselijkheid 

 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, 

alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.  

 In geval van nietigheid of vernietiging door Opdrachtgever van een of meer 

bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden 

onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden 

om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een 

bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het 

doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling. 

 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de 

Voorwaarden, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor. De overige bepalingen 

van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toe-

passing. 

 Aanbod en totstandkoming van een Overeenkomst 

 Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de 

termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor aanvaarding, 

dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het 

Aanbod. 

 Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een 

Overeenkomst slechts tot stand als Oostz Ontwerp dat heeft bevestigd of uitvoering 

geeft aan de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na 

ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht 

zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.  
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 De uitvoering van de Overeenkomst en garantie 

 Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Oostz Ontwerp zich inspannen om het door 

de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken. Oostz Ontwerp staat er echter niet 

voor in – c.q. garandeert niet – dat zij een bepaald resultaat kan/zal bereiken.  

 Voor zover de Werkzaamheden bestaan uit maken van (bouwkundige) tekenin-

gen/ontwerpen (niet zijnde constructieberekeningen) dan dient de aannemer die het 

werk gaat realiseren te allen tijde zelf te onderzoeken of er praktische of technische 

bezwaren zijn tegen het ontwerp en is Opdrachtgever verplicht om voor alle onderde-

len van het ontwerp een constructieberekening te laten maken. Opdrachtgever staat 

er zelf voor in dat de aannemer vóór aanvang van het werk daarnaar onderzoek heeft 

gedaan en heeft bevestigd dat de gemaakte ontwerpen op die wijze gerealiseerd kun-

nen worden. Als de werkzaamheden hebben bestaan uit het opstellen van construc-

tieberekeningen dan geldt dat de aannemer die het werk gaat realiseren te allen tijde 

zelf dient te onderzoek of er praktische of andere bezwaren zijn tegen het realiseren 

van het ontwerp. 

 Oostz Ontwerp heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder toestemming van 

Opdrachtgever te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 

7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Oostz Ontwerp 

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort 

te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig 

aan Oostz Ontwerp worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeen-

komst benodigde gegevens niet tijdig aan Oostz Ontwerp zijn verstrekt, heeft Oostz 

Ontwerp het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de 

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan 

Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan 

dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Oostz Ontwerp ter beschikking heeft ge-

steld. Oostz Ontwerp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 

Oostz Ontwerp is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvol-

ledige gegevens. 

 Indien de Opdrachtgever dusdanig veel wijzigingen wenst door te voeren in de 

gemaakte ontwerpen dan kan Oostz Ontwerp daarvoor aanvullende kosten in reke-

ning brengen. Oostz Ontwerp zal de Opdrachtgever daarvan van te voren in kennis 

stellen. Dit geldt ook indien Opdrachtgever akkoord heeft gegeven op een ontwerp en 

vervolgens na de technische uitwerking en/of constructieberekening nog wijzigingen 

wenst door te voeren in het ontwerp waardoor Oostz Ontwerp onevenredig veel tijd 

moet besteden aan het aanpassen van de technische uitwerking en/of constructiebe-

rekening. 

 Prijzen en betaling 

 In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief 

omzetbelasting. 

 Terzake de door Oostz Ontwerp uit te voeren c.q. uitgevoerde Werkzaamheden wordt 

door Oostz Ontwerp een factuur gestuurd naar de Opdrachtgever. Betaling dient te 

geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is 

overeengekomen.  

 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft 

plaatsgevonden, is de Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling is ver-

eist, in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur 

een rente verschuldigd van 0,5% per maand, waarbij een deel van een maand geldt 

als hele maand. Daarnaast komen de buitengerechtelijke incassokosten ten laste van 

de Opdrachtgever. Die kosten worden door Partijen bij voorbaat vastgesteld op ten-

minste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onvermin-
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derd de bevoegdheid van Oostz Ontwerp om de werkelijke buitengerechtelijke kosten 

te vorderen indien deze meer bedragen. 

 Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld 

in artikel 5.3, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder 

dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. 

 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van 

verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst 

openstaan, ook indien de Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat de betaling be-

trekking heeft op een andere factuur. 

 Oplevertijd 

 De door Oostz Ontwerp in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd 

betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen 

Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeenge-

komen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding. 

 Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Oostz Ontwerp ervan uit dat zij de 

Werkzaamheden kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde 

van het sluiten van de Overeenkomst.  

 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Oostz Ontwerp wegens een 

tekortkoming van de Opdrachtgever – of die aan Opdrachtgever kan worden toegere-

kend - wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de Werk-

zaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Oostz Ontwerp kunnen worden 

ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Oostz Ont-

werp dit toelaat. 

 Intellectuele eigendomsrechten 

 Alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de Werkzaamheden van 

Oostz Ontwerp, waaronder de ontwerpen, komen toe aan Oostz Ontwerp. Het is op-

drachtgever niet toegestaan om de ontwerpen anders te gebruiken dan het realiseren 

van het bouwwerk, tenzij Oostz Ontwerp daarmee voorafgaand Schriftelijk heeft inge-

stemd.  

 Het is Oostz Ontwerp te allen tijde toegestaan om het ontwerp te gebruiken op social 

media voor marketing doeleinden. 

 Vervaltermijnen 

 Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever, uit welke hoofde 

ook, jegens Oostz Ontwerp in verband de uitvoering van de Overeenkomst vervallen 

na twaalf (12) maanden na de datum waarop de Opdrachtgever bekend werd of rede-

lijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch 

uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neerge-

legd bij Oostz Ontwerp.  

 In het geval binnen de in artikel 8.1 vermelde termijn door de Opdrachtgever een 

Schriftelijke claim is neergelegd bij Oostz Ontwerp in verband met door haar verrichte 

Werkzaamheden vervalt iedere rechtsvordering van de Opdrachtgever indien Oostz 

Ontwerp niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de be-

treffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 11 van de 

Voorwaarden bevoegde rechter. 

 Aansprakelijkheid Oostz Ontwerp 

 Oostz Ontwerp is tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die 

Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Oostz 

Ontwerp toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en die 

zich dient te openbaren binnen een termijn van maximaal twaalf (12) maanden na be-
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eindiging van de Overeenkomst of (tussentijdse) oplevering. Voor vergoeding komt 

echter alleen in aanmerking die schade waartegen Oostz Ontwerp verzekerd is, dan 

wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderne-

ming van Oostz Ontwerp en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag 

dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Niet voor vergoeding in aanmerking 

komt de schade als omschreven in artikel 9.3 onder (b) en (c).  

 Indien de verzekeraar van Oostz Ontwerp als bedoeld in artikel 9.1 om welke reden 

dan ook niet tot uitkering overgaat of wanneer Oostz Ontwerp voor de betreffende 

schade niet verzekerd is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de 

waarde van de opdracht exclusief BTW, met een maximum van € 5.000,-. Deze be-

perking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwa-

ringsverplichtingen van Oostz Ontwerp. 

 Indien de verzekeraar van Oostz Ontwerp als bedoeld in artikel 9.1 om welke reden 

dan ook niet tot uitkering overgaat of wanneer Oostz Ontwerp voor de betreffende 

schade niet verzekerd is, dan komt niet voor vergoeding in aanmerking: 

(a) vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, 
vertragingsschade en gederfde winst;  

(b) schade ontstaan door handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden in strijd 
met door Oostz Ontwerp verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst 
en de Voorwaarden; 

(c) schade als direct gevolg van door of namens Opdrachtgever aan Oostz Ontwerp 
verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie. 

 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de 

toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval. 

 De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid 

gelden ook ten gunste van het personeel van Oostz Ontwerp en de hulppersonen die 

door Oostz Ontwerp bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn. 

 Opzegging en ontbinding 

 Opdrachtgever kan op ieder moment de Overeenkomst opzeggen door middel van 

een Schriftelijke kennisgeving aan Oostz Ontwerp. In dat geval zal Oostz Ontwerp een 

eindafrekening opmaken en de tot dat moment gemaakte kosten in rekening brengen 

aan de Opdrachtgever. 

 Ingeval de Opdrachtgever een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de 

Overeenkomst niet of deels niet  nakomt, is de Opdrachtgever van rechtswege in ver-

zuim en heeft Oostz Ontwerp het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebreke-

stelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbin-

den door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en/of haar 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Oostz 

Ontwerp tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan 

Oostz Ontwerp toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige 

schadevergoeding. Alle vorderingen die Oostz Ontwerp in deze gevallen op de Op-

drachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen onmiddellijk in haar geheel opeisbaar 

zijn. 

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 Op de forumkeuze in artikel 11.2, alle door Oostz Ontwerp verrichte Werkzaamheden 

en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

 Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank 

Overijssel, locatie Zwolle. 

 


