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Oppervlakten





- Wonen: 124 m²

- Overige inpandige ruimte: 11,5 m² (inpandige 
berging)

- Gebouwgebonden buitenruimte: 8 m² (balkon 
voorzijde 3.3 m² + terras achterzijde  (4.5 m²)

- Externe Bergruimte: n.v.t.

Dit object is met de grootste zorgvuldigheid ingemeten, 
volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen 
(NEN 2580). De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven 
van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Kenmerken
- Bouwjaar: 1974
- Verwarming: c.v.-ketel
- Isolatie: dakisolatie, gedeeltelijk dubbel 

glas
- Oplevering: in overleg, dient redelijk spoedig 

plaats te vinden, indicatie 1,5 tot 2 
maanden na mondelinge 
overeenstemming
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Aan de Herengracht mét prachtig uitzicht over de rivier 
De Vecht gelegen, volledig te moderniseren, ruime (136 
m²) eengezinswoning met een maar liefst 13.5 meter 
diepe achtertuin op het zuidoosten. 




De woning heeft o.a. een woonkamer met uitzicht over 
De Vecht, een tuingerichte woonkeuken, vier 
slaapkamers, twee badkamers en een ruime inpandige 
berging. De speelse indeling geeft een aangename open 
sfeer in deze fijne woning (type split-level). 











De woning ligt in het oude vestingstadje met zijn 
historische straatjes, winkeltjes, jachthavens, 
restaurants, cafés met terrassen rond de sluis en 
natuurlijk het Muiderslot. Voor gezinnen ligt deze woning 
aantrekkelijk door de rustige ligging met veel 
speelmogelijkheden in de buurt en de gezelligheid “op 
steenworp afstand”.




Met de auto bent u met 10 minuten (via de verplaatste 
A1) in Amsterdam, terwijl het NS-station van Weesp zich 
op slechts 3 kilometer afstand bevindt.
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Ruime berging

Entree, hal, toilet, inpandige berging (11.5 m²) met 

kanteldeur, veel bergruimte en de wasmachine-/

drogeraansluiting. Onder de woonkeuken is een 

bergruimte aanwezig (1.64 m. hoog) welke kan 

worden verdiept en vergroot tot een hoogwaardig 

ruimte/souterrain. 
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Ruim en licht...






Via de eerste trap komt u in de ruime, tuingerichte 

woonkeuken met een gedateerde keuken.  
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Prachtig uitzicht...

Woonkamer met balkon!






Aan de voorkant van de woning ligt op het 

volgende niveau de woonkamer met balkon. Wat 

een prachtig uitzicht op de rivier De Vecht…!
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Slaapkamers...




Met de volgende trap komt u op de eerste 

slaapverdieping met twee slaapkamers (zijn 

samen te voegen) en aangrenzend de tweede 

badkamer.
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Op de volgende verdieping de ruime 

ouderslaapkamer met vaste kastenwand en eigen 

badkamer.
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Tenslotte onder de nok van het huis nog een 

vierde slaapkamer. Sfeervol door de schuine 

daken. 
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Achtertuin...







De woning beschikt over een maar liefst 13.5 

meter diepe achtertuin op het zuidoosten. 
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Bijzonderheden
-	Meer  woonoppervlak is te creëren door het ombouwen van de inpandige berging en/of het realiseren van een souterrain

-	Perceeloppervlakte  147 m², eigen grond

-	Nieuwe  mechanische ventilatiebox, 2021

-	Het  dak is gerenoveerd 50mm PIR isolatie van buitenaf, dampopen folie, panlatten inclusief verholen goten en zink op de 
platte nok (€ 17.000), 2021

-	Nefit  Trendline HRC30 (CW5) combiketel uit 2014, eigendom

-	Voorzien  van dakisolatie en gedeeltelijk dubbel glas, energielabel D

-	Gelegen  in het beschermde stadsgezicht van Muiden

-	Voor  eigenaren zijn twee parkeervergunningen per woning mogelijk à € 35 per jaar, alsmede een bezoekersvergunning

-	In  de koopovereenkomst worden vanwege de staat van de woning en de situatie, clausules opgenomen inzake de 
ouderdom/staat, verkoper (de bewindvoerder) de woning niet zelf heeft bewoond en dus koper niet goed kan informeren, 
alsmede een clausule die de eventuele aanwezigheid van asbest niet uitsluit. Koper koopt de woning zoals het is. 

-	Verder  heeft verkoper een voorbehoud (van één maand na ondertekening van de koopovereenkomst) voor de goedkeuring 
van de koopovereenkomst door de Rechtbank.
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Plattegrond
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Plattegrond

15



Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart
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Goed om te weten
Wanneer ben ik in onderhandeling?
 niet van u, als koper. Om deze reden is het doorgaans ook 
U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij verstandig om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. De 
reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel 
nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar voor rekening van de koper.

aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.  
 

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over 
Onderzoeksplicht koper versus mededelingsplicht: 

een bod onderhandeld wordt? 
 Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven 
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot met betrekking tot mogelijk aanwezige gebreken in de 
een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper woning. De informatie die is vermeld, is verkregen van de 

graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag eigenaar/verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse en 
ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden heeft als bedoeling om de koper zo goed mogelijk te 
onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper 
melden. 
 rustende mededelingsplicht. Op gronde van het Burgerlijk 


 wetboek rust er op de koper van een woning een 

Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf 
van verkoop wijzigen?  
 verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de 
Ja, dat mag. Soms zijn er meerdere belangstellenden die een eigenschappen zal bezitten om te voldoen aan het gebruik dat 
bieding uitbrengen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste hij van de woning zal willen maken. Het verdient dan ook 
koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar – in overleg aanbeveling om een ter zake (bouwkundige keuring bij 
met de verkoper – besluiten de lopende onderhandelingen af woningen) deskundige in te schakelen.  

te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te 

kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure of een 
Mededeling tot verkoop: 

eenmalig eindvoorstel door alle partijen. Hierbij hebben alle Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een 
bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een bieding gelijk 
Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard aan de gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct een 
eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.  
 koopovereenkomst tot stand komen.



 


Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling 
Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen: 

gaan, als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging of als Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen 
ik als eerste een bod uitbreng?  
 verbonden zijn. Deze worden dan aan elke opvolgende 
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het 
verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u eigendomsbewijs. Een kopie van het eigendomsbewijs is op 
daarover te informeren.  
 te vragen via de makelaar en zal ook bij de koopovereenkomst 


 worden toegevoegd.  


“kosten koper”?  
 

Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het 
Koopovereenkomst

opmaken van het nieuwe eigendomsbewijs/akte van levering De overeenkomst wordt gesloten op basis van een NVM 
en de kosten voor het inschrijven daarvan bij het kadaster. koopakte volgens het laatste model vastgelegd door de NVM, 
Daarnaast dient de koper rekening te houden met de de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Voor de 
notariskosten voor de opmaak en inschrijving van de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn 
hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten 
ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de van een koopovereenkomst wordt men geacht bekend te zijn 
kosten hiervan voor de verkopende partij. De verkopende met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden. 
makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en 
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Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere 
Niet zelf/niet recent bewoond

verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met Als verkoper het verkochte nooit/niet recent zelf feitelijk 
andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een heeft gebruikt, heeft hij koper derhalve niet kunnen 
rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de informeren over

particuliere koper de koopovereenkomst hebben eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan 
ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte

Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader wordt overeengekomen 
overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico

de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een en rekening van koper komen.

‘ondertekende koopovereenkomst’. 
 



 
Drie dagen bedenktijd: 


Waarborgsom
 De (particuliere) koper heeft een bedenktijd van drie dagen. 

Op verzoek van verkoper zal bij het sluiten van de Deze termijn vangt aan om 0.00 uur op de dag na ontvangst 

koopovereenkomst tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de door beide partijen getekende koopovereenkomst

van de verplichtingen van koper binnen een bepaalde tijd een door de koper. De ontbindingsverklaring moet de verkoper

waarborgsom c.q. bankgarantie ter grootte van 10% van de
 binnen drie dagen hebben ontvangen, dus voor 24.00 uur van

overeengekomen koopsom worden verlangd.
 de laatste dag. Op deze drie dagen termijn is de Algemene



 termijnenwet van toepassing. Dit betekent dat ten minste


Bouwtechnische keuring
 twee van de drie dagen geen zaterdag, zondag of algemeen

Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor het erkende feestdag mogen zijn. Bovendien geldt dat als de

sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een
 bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, de

erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

gebreken vast te stellen, danwel de woning te laten
 

controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende 
Notariskeuze

materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten
 Indien koper kiest voor een bepaalde notaris met een afstand 
onderzoeken. De kosten voor deze keuring komen voor van meer dan 25 kilometer vanaf het hiervoor gekochte, en 
rekening van de koper.
 verkoper wenst niet aanwezig te zijn bij het passeren van 


 deze akte van levering, dan dient verkoper de notariële 

Asbestclausule
 volmacht te geven. De kosten voor deze volmacht worden in 
In onroerende zaken welke zijn gebouwd voor 1993 kunnen rekening gebracht bij koper. Koper heeft in beginsel het recht 
asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele
 om de notaris te kiezen. Dit komt voort uit het feit dat de 
verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond kosten van de overdracht door de koper worden gedragen. Er 
van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden
 zijn echter notarissen die weliswaar een scherp tarief aan de 
genomen.
 koper bieden, maar tegelijkertijd aanzienlijke kosten bij de 


 verkoper in rekening brengen. Daarom is bij deze akte bepaald 

Ouderdomsclausule
 dat de door de notaris in rekening te brengen kosten voor de 

Bij oudere woningen liggen de eisen die aan de bouwkwaliteit aflossing en doorhaling van de hypothe(e)k(en) van verkoper 
gesteld mogen worden aanzienlijk lager dan bij nieuwe
 die op het verkochte rust(en), niet meer bedragen dan € 
woningen. Het geheel of ten dele ontbreken van één of meer
 260,-- per doorhaling all-in (alle bedragen zijn inclusief BTW 
eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal
 en kadastraal recht). De aan verkoper berekende meerkosten 
en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet- zullen aan koper worden doorbelast op de nota van 
beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst komt voor
 afrekening. De extra kosten zal de notaris op de afrekening 
rekening en risico van koper.
 terzake van de levering direct doorberekenen aan koper.
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Alle verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron 
afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden 

ontleend.



Nienaber Makelaars, wie zijn wij?
Breed in de markt


Nienaber Makelaars is een kantoor met veel kennis en kunde aan boord. Nienaber 
bestaat al vanaf 1919 en is daarmee het oudste makelaarskantoor in de regio. Nienaber 

is aangesloten bij de NVM en Funda.




Met ca. 20 gepassioneerde medewerkers is Nienaber Makelaars  zeer sterk 
vertegenwoordigd in de regio en actief in de woning-  en bedrijfsmakelaardij, alsmede 

het vastgoedmanagement.




Door ons team worden jaarlijks in alle prijsklassen vele woningen en appartementen in 
de regio Gooi- en Vechtstreekn en de directe omgeving verkocht en aangekocht. 





Overweegt u uw huis te verkopen? 


Dan staat u voor één van de belangrijkste financiële beslissingen in uw leven. 

Het kiezen van de juiste makelaar is hierbij van doorslaggevend belang voor een 

optimaal eindresultaat. Wij komen daarom graag bij u langs voor een kosteloze, 


vrijblijvende waardebepaling van uw woning! 

Nienaber Makelaars | Woning- & Bedrijfsmakelaardij | Vastgoedmanagement | Taxatie 


Albrechtlaan 14 C, Bussum | T +31 (0)35 694 56 74 | bussum@nienaber.nl


Herengracht 26, Weesp | T +31 (0)294 41 71 18 | weesp@nienaber.nl


Sluisstraat 9, Muiden | T +31 (0)294 41 71 18 | muiden@nienaber.nl


info@nienaber.nl | www.nienaber.nl



KvK 52398234 - Registratienummer KOMO K2110839 - Reeweg 12-14 1394 JD Nederhorst den Berg - T. 035-2400250 - 
info@schroderenschroder.nl

Opnamedatum

Certificaatnummer BGM29038

Herengracht 92 1398AD te

1 april 2022

Muiden

Meetrapport op basis van branchebrede NVM cs Meetinstructies 
Gebruiksoppervlakte conform de branchebrede NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, NRVT, VNG en de Waarderingskamer 
meetinstructie op basis van afgeleide NEN2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen , definities en 
bepalings-methoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.



KvK 52398234 - Registratienummer KOMO K2110839 - Reeweg 12-14 1394 JD Nederhorst den Berg - T. 035-2400250 - 
info@schroderenschroder.nl

Meetgegevens: Gebruiksoppervlakte conform Meetinstructie

Herengracht 92

1398AD

Muiden

1 april 2022

Gebruiksoppervlakt Wonen Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Totaal

Inpandig gebruiksoppervlak 0,00
Inpandig gebruiksoppervlak Begane grond 39,12 39,12
Inpandig gebruiksoppervlak Eerste Verdieping 50,57 50,57
Inpandig gebruiksoppervlak Tweede Verdieping 41,10 41,10
Inpandig gebruiksoppervlak 0,00
Correctie Schachten/Draagwanden -0,67 -0,67
Vide en trapgat overige correcties -5,89 -5,89
1: Totaal inpandig gebruiksoppervlak Wonen 38,45 44,68 41,10 0,00 124,23
Overige inpandige ruimte(n) Garage 11,45 11,45
Overige inpandige ruimte(n) 0,00
Overige inpandige ruimte(n) 0,00
Overige inpandige ruimte(n) 0,00
Correctie 0,00
Vide 0,00
2: Totaal overige inpandige ruimte(n) 11,45 0,00 0,00 0,00 11,45
3: Totaal oppervlakte gebruik/verblijf 49,90 44,68 41,10 0,00 135,68
Gebouw gebonden buitenruimte(n) Balkon 3,32 3,32
Gebouw gebonden buitenruimte(n) 0,00
Gebouw gebonden buitenruimte(n) 0,00
4: Totaal gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
Externe ruimte(n) 0,00
Externe ruimte(n) 0,00
Externe ruimte(n) 0,00
Externe ruimte(n) 0,00
Externe ruimte(n) 0,00
Vide 0,00
5: Totaal externe ruimte(n) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*meetgegevens zijn weergeven in m2.

**vliering lager dan 1.5meter, volgens Nen2580 geen oppervlakte en inhoud, wel bruto inhoud.

*** LET OP als een overkapping of carport vast zit aan een bijgebouw of losstaand is dan mogen deze m2 niet meegenomen 

worden in de totale oppervlakte van de externe ruimtes, wij vermelden ze wel in het rapport ivm de vraag vanuit de makelaardij.



KvK 52398234 - Registratienummer KOMO K2110839 - Reeweg 12-14 1394 JD Nederhorst den Berg - T. 035-2400250 - 
info@schroderenschroder.nl

Meetcertificaat 

Certificaatnummer: BGM29038

Begane grond 38,45 m2 94,02 m3

Eerste Verdieping 44,68 m2 113,63 m3

Tweede Verdieping 41,10 m2 136,29 m3

Totaal GO Wonen 124,23 m2 343,94 m3

Totaal 11,45 m2 25,75 m3

Totaal 135,68 m2 369,69 m3

Totaal 547,66 m3

Totaal 3,32 m2

Totaal 0,00 m2 0,00 m3

NB: Bovenstaande totalen zijn tot stand gekomen o.b.v. de oppervlakten onder 'Meetgegevens'.  

Uitgifte certificaat

Schröder & Schröder B.V.

De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en dienen ter indicatie. Ondanks 
dat dit rapport met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de gebruiksoppervlakten en 
plattegronden geen rechten worden ontleend. Indien er wel rechten gewenst zijn dient er een rapport te 
worden opgesteld conform de NEN2580 inclusief correctieblad.

Het registergoed beschikt daarnaast over externe ruimte(n) met een netto oppervlakte en inhoud van:

5 april 2022

Dit meetrapport is uitgegeven voor het registergoed gelegen aan de Herengracht 92 1398AD te Muiden 
naar een meting opgenomen op 1-4-2022.

De netto gebruiksoppervlakte (wonen) en  inhoud van het registergoed is conform meetinstructie:

Het registergoed beschikt over Overige inpandige ruimte(n) met een netto oppervlakte en inhoud van:

Het registergoed beschikt over Gebouw gebonden buitenruimte(n) met een netto oppervlakte van:

Het registergoed beschikt inclusief Overige inpandige ruimte(n) conform meetinstructie over een bruto 
inhoud van:

Het registergoed beschikt inclusief Overige inpandige ruimte(n) conform meetinstructie over een totale 
netto gebruiks oppervlakte en  inhoud van:
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Mevr. B. Beusekamp 

t.a.v.:  

Herengracht 92 
1398 AD  Muiden 
 
 
 

Referentie :  21-130 
Datum : 01-06-2021 
Omschrijving :  Renovatie en isolatie pannendak 
Werkadres : Herengracht 92 te Muiden 
 
 
Geachte mevrouw Beusekamp, 
 
Hierbij doe ik u een prijsopgave toekomen voor uit te voeren werkzaamheden op bovenvermeld werkadres. 
 
De werkzaamheden kunnen wij u aanbieden voor het bedrag van: 
 
Totaal bedrag excl. btw €. 13.961,32 
Totaal btw bedrag €. 2.931,88 
Totaal bedrag incl. btw €. 16.893,20 
 
Zie de bijlage achter onze algemene voorwaarden voor specificatie van bovengenoemde prijzen. 
Mocht u tussentijds nog vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met ons, zodat wij e.e.a. kunnen 
toelichten. 
 
Condities 
Prijsstelling : deze aanbieding kunnen wij tot 3 maanden na datum gestand doen 
Betalingstermijnen : 10% bij opdracht 
  80% in termijnen tijdens uitvoering 
  10% na oplevering 
Betalingstermijn : 14 dagen 
Uitvoering : in overleg 
 
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende 
Bedrijven (ALIB) en Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk Consumenten (AVIC) van toepassing. Een kopie hiervan is als bijlage 
meegezonden. 
C.D. de Haan b.v. sluit iedere vorm van risicoaansprakelijkheid uit. Enige aansprakelijkheid moet berusten op redelijke toerekening 
aan C.D. de Haan b.v. van de tekortkoming, dit ongeacht bepalingen in algemene voorwaarden dan wel contractuele bedingen die 
anders luiden. 
 
Mocht u vragen hebben omtrent bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen om een en ander door te spreken. 
 
Indien u akkoord gaat met onze aanbieding verzoeken wij u vriendelijk een kopie van deze brief, getekend aan ons te retourneren. 
 
Vertrouwende u een passende aanbieding te hebben gedaan houden wij ons aanbevolen voor uw gewaardeerde opdracht, en 
tekenen wij. 
 
Met vriendelijke groeten, 
C.D. de Haan b.v. 
 

T.E. de Haan 

mailto:info@cddehaan.nl
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OPDRACHTBEVESTIGING 
 
 
Datum: _______________ 
 
 
 
De opdrachtgever 
Naam : Mevr. B. Beusekamp 
Adres : Herengracht 92 
Plaats : 1398 AD  Muiden 
 
bevestigt hierbij conform bovenvermelde offertenummer 21-130 opdracht te hebben gegeven tot uitvoering van de werkzaamheden zoals 
beschreven in de calculatie met nummer 21/069 op het werkadres Herengracht 92 te Muiden. 
 
 
Getekend, 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
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Algemene  

Voorwaarden voor  

Installatiewerk voor  

Consumenten 

Deze algemene voorwaarden van Techniek Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen 

Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 

1 maart 2016. 

I. Algemene bepalingen 

Artikel 1 Werkingssfeer 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en een installateur overeengekomen werk met 

betrekking tot een installatie, met uitzondering van: a.  werk binnen het kader van een onderhoud/ serviceabonnement; 

b. werk met betrekking tot een signaleringsysteem. 

Artikel 2 Definities 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:   

consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een  beroep of bedrijf;  

installateur: opdrachtnemer, lid van Techniek Nederland, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;  

werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de 

installateur geleverde materialen;  

installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische laagspanninginstallatie (waaronder 

tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-, overspanning-beveiliging-, en aardinginstallatie), (warm) waterinstallatie, 

dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, 

opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit;  

signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel 

via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van 

inbraak of brand;  

meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het 

overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;  

onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;  

service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht 

opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage;  

onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud 

en/of service aan een installatie;  

stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, 

dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, 
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waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan 

worden gerealiseerd; 

  geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor 

Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag. 

2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

II. Aanbod 

Artikel 3 Aanbod van de installateur 

1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te boven zal gaan, wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische 

weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is 

onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing. 

2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende 

gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

3. Het aanbod vermeldt de datum waarop of de periode waarin met het werk kan worden begonnen en 

• een aanduiding van de duur van het werk of 

• een aanduiding van de datum waarop of de periode waarin het werk wordt opgeleverd. 

  In geval van aanduiding van een datum waarop het werk wordt opgeleverd, vermeldt het aanbod of dit een vaste of een 

vermoedelijke datum van oplevering betreft. 

4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. 

  Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen consument en installateur een vast bedrag overeen waartegen het werk 

wordt verricht. 

  Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere 

eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen van benodigde materialen en voorrijdkosten. Op verzoek van 

de consument geeft de in-stallateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten 

uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. 

  Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvormingmethoden bevatten in de vorm van voor een deel van het werk 

aanneemsom en voor een deel van het werk regie. 

5. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot. 

6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze. 

7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de 

installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de installateur tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit 

laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van de installateur. 

  Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. 

  Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. 

  Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan 

verzoek franco aan hem te worden toegezonden. 

8. Indien de consument het aanbod niet accepteert, dan is de consument uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met 

het tot stand brengen van het aanbod aan de installateur te vergoeden als de installateur de consument direct bij of na het 

vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en de hoogte van deze kosten. In geval 

de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij het 

aanbod behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in eigendom op de consument, 

onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de installateur. 

9. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, 

dient hij dit in het aanbod te vermelden. 

10. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 
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III. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst 

Artikel 4 Totstandkoming 

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs 

schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door de consument bevestigt de installateur langs 

elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. 

Artikel 5 Verplichtingen van de installateur 

1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden 

worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen. 

  Indien de opdracht van de consument aan de installateur strekt tot het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich 

in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen. 

2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van 

kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. 

  Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits de 

installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn. 

3. De installateur is verplicht de consument te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante: 

• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; 

• onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies; 

• gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 

• (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij 

de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 

• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; 

• onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens; 

  al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en de 

installateur terzake deskundig moet worden geacht. 

4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van 

maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis. 

5. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de 

uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de 

installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen. 

Artikel 6 Verplichtingen van de consument 

1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten. 

2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen 

(zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor 

desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied. 

3. De consument 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. 

4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 9 bedoelde opslagruimte en zorgt als een 

goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte. 

5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het 

werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging 

ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de installateur hiervan tijdig in kennis 

te stellen. 

6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de consument 

komt, dan dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de 

consument kan worden toegerekend. 

7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: 

• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; 

• onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; 
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• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 

• (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij 

de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 

• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; 

• onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens. 

  Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van de installateur op grond van artikel 5 lid 3. 

8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de consument de installateur 

daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om 

de tekortkoming te herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is. 

Artikel 7 Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk 

1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan 

sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De 

consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen 

indien de installateur 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door 

een derde te doen uitvoeren of voortzetten. 

2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, 

waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of 

voltooien. De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog verschuldigd is. 

Artikel 8 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat 

1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen. 

2. 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. 

3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te 

treffen ter voorkoming en beperking van de schade. 

4. De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 

bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de 

niet gemaakte kosten. 

5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de 

installateur de door de installateur aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de 

andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de installateur over het gehele werk zou hebben 

genoten. 

Artikel 9 Meer- en minderwerk 

1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kunnen consument en installateur, nadat de overeenkomst tot stand is 

gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke 

overeenkomst extra uit te voeren resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering. 

2. Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te verrekenen meerwerk overtreft, heeft de installateur recht 

op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Dit geldt niet voor zover het minderwerk het gevolg is van een 

verzoek van de installateur om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst was bepaald. 

3. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van 

de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf 

reeds had moeten begrijpen. 

4. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de 

consument artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als minderwerk. 

5. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk 

vastgelegd, behalve in spoedeisende omstandigheden. 

6. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp. 

minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de overeenkomst op degene die de aanspraak maakt. 
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Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden 

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meldt de installateur dat zo spoedig mogelijk aan de 

consument en onderbreekt de installateur voor zover de onvoorziene omstandigheid dat nodig maakt zijn werkzaamheden, 

behalve voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist. 

2. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk 

handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed. 

3. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere 

uitvoering van het werk bepalen. 

Artikel 11 Overmacht 

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is 

deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk 

gemaakte kosten. 

Artikel 12 Oplevering 

1. Als consument en installateur een vaste datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op deze datum 

opgeleverd. 

2. Als consument en installateur een vermoedelijke datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op of 

omstreeks deze datum opgeleverd. 

3. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de 

consument het werk heeft aanvaard. 

4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 

• hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van de installateur de mededeling heeft ontvangen 

dat het werk is voltooid en de consument heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren; 

• hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door 

ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan 

ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is. 

5. Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de consument hierdoor 

geleden schade te vergoeden. 

IV Betaling 

Artikel 13 Vooruitbetaling/zekerheid 

1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te 

verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt. 

2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument. 

3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de 

consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is 

zekerheid te stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is. 

Artikel 14 Betaling in termijnen 

1. 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 14 dagen na ontvangst van de rekening. 

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur zijn verplichting terzake van de voortzetting van het 

werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het 

bepaalde in artikel 8. 
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Artikel 15 De eindafrekening 

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de consument de eindafrekening in. 

2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van 

de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk. 

3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie 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. 

  Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de 

installateur de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs. 

4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening. 

Artikel 16 Niet nakomen betalingsverplichting 

1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. 

Niettemin zendt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één 

betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na 

ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. 

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de 

betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is 

gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. 

3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot 

invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. 

  Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument. 

De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden 

afgeweken. 

4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting 

heeft voldaan. 

5. Indien de installateur een door hem aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan 

wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien de installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft 

betaald, wordt hij geacht - zonder verdere ingebrekestelling - in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat 

geval van overeenkomstige toepassing, waarbij ‘installateur’ in plaats van ‘consument’ en ‘consument’ in plaats van 

‘installateur’ wordt gelezen. 

Artikel 17 Opschorting van betaling 

1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, 

met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. 

2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur 

het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag. 

V Garantie 

Artikel 18 Garantie door de installateur 

1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden 

kosteloos worden verholpen. 

2. Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn van 3 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van 

capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald. 

3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij de installateur en de consument een  langere 

garantietermijn overeenkomen. 

4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien: 
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• gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden 

kunnen worden schriftelijk aan de installateur zijn gemeld; 

• gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht 

heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken; 

• het gebrek geen gevolg is van het werk; 

• gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht is 

verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de consument 

zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en 

omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is; 

• gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft; 

• de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de 

betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de 

consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen. 

5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van: 

• gloeilamp, tl-lamp, ledbron, spaarlamp 

• het ontstoppen van een afvoer. 

6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de installateur op grond van de wet. 

Artikel 19 Nakomingsgarantie brancheorganisatie 

1. Indien een installateur de verplichtingen die hem in een bindend advies van de geschillencommissie zijn opgelegd ten 

opzichte van de consument niet nakomt, neemt Techniek Nederland deze verplichtingen over tot het maximum genoemd in de 

leden 2 en 3. De overname door Techniek Nederland van verplichtingen van de installateur wordt opgeschort indien en 

voorzover het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en 

vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft 

verklaard. 

2. Voor de in lid 1 genoemde nakomingsgarantie van  Techniek Nederland geldt een maximum uit te keren bedrag van € 5.500 

per bindend advies, onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op de installateur aan Techniek Nederland 

overdraagt. Indien de vordering van de consument op de installateur meer bedraagt dan € 5.500, dan krijgt de consument € 

5.500 uitgekeerd onder dezelfde voorwaarde en kan de consument zijn vordering voor het meerdere om niet overdragen aan 

Techniek Nederland ter incasso om deze te voldoen aan de consument. 

3. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement en bedrijfsbeëindiging van de installateur geldt de 

nakomingsgarantie van Techniek Nederland tot een bedrag van € 5.500 per bindend advies, met dien verstande dat: 

• de nakomingsgarantie in deze gevallen slechts van toepassing is indien de consument het geschil aanhangig heeft 

gemaakt en voldaan heeft aan de formele vereisten voor behandeling van het geschil door de geschillencommissie 

(betaling klachtgeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventueel noodzakelijke depotstorting) 

voor de surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van de installateur, en 

• het totaal door Techniek Nederland op basis van de nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren bedrag in 

deze gevallen niet meer bedraagt dan € 22.500 per installateur, waarbij de afhandeling van de beroepen van 

consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst bij Techniek Nederland van het 

schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie van de consument tot het maximum van het in totaal aan consumenten 

per installateur uit te keren bedragen van € 22.500 is bereikt. 

VI Geschillen 

Artikel 20 Geschilbeslechting 

1. Geschillen tussen consument en installateur over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot 

de door deze installateur te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als de installateur 

aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie. 

2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst bij de installateur 

heeft ingediend. 
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3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de 

klacht bij de installateur indiende, schriftelijk of in een andere door de geschillencommissie te bepalen vorm bij de 

geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze 

gebonden. Indien de installateur een geschil aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende 

vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De installateur dient daarbij aan te kondigen dat 

hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 

5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De 

beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een 

vergoeding verschuldigd. 

6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van een geschil kennis te 

nemen. 

VII Slotbepalingen 

Artikel 21 Toepasselijk recht 

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden 

gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. 

Artikel 22 Benaming 

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten en in 

afgekorte vorm als AVIC. 

 

Techniek Nederland 

Bredewater 20  
2715 CA Zoetermeer  
Postbus 188 2700 AD Zoetermeer  
T 079 325 06 50  
E info@technieknederland.nl  
W technieknederland.nl 
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Calculatie: 21/069, Renovatie en isolatie pannendak Opdrachtgever: Mevr. B. Beusekamp te Muiden 2021-06-01T08:48:47.895000 

  

Type Code Omschrijving Aantal Eenheid Verkoopprijs 

per eenheid 

Totaal 

Verkoop 

Totaal verkoop 

incl. btw 

G  Renovatie pannendak 1,00  11.838,05 11.838,05 14.324,04 

T  - verwijderen dakpannen pannendak t.b.v. werkzaamheden      

T  - verwijderen en afvoeren van alle oude panlatten, glaswolisolatie en folie 

en overige vuil 

     

T  - vervangen van de verholen goten achter de gevels langs het pannendak      

T  - aanbrengen van PIR vaste kern isolatie 2-zijdig gecacheerd met 

aluminiumlaag  

     

T  - aanbrengen nieuw dampopenfolie en tengels/stoflat       

T  - opnieuw uitmeten en aanbrengen nieuwe zwaardere panlatten        

T  - dichtdekken van alle dakpannen en vastzetten met panhaken van de 

dakpannen langs de gevels en bij dakramen 

     

T  - niet opgenomen is het vervangen van eventuele dakpannen      

G  Linker dakvlak (Noordzijde)  1,00  5.919,02 5.919,02 7.162,02 

B R6410000032 Vuren 22x50mm ruw [420cm] panlat 150,00 Meter    

B R6410002544 Vuren 11x32mm ruw tengel [390cm] 75,00 Meter    

B TU3603859 Iko Enertherm ALU isolatieplaat, PIR, 1200x600mm, dikte 50mm, 

warmtegeleidingscoëfficiënt 0.023W/(m.K), dichtheid 32kg/m³, afwerking 

tweezijdig, soort afwerking meerlagen Alucomplex, warmteweerstand (Rd) 

2.2m²K/W 

49,00 Stuks    

B  Delta-Neo spinvlies 75m 0,50 Rol    

B  Nagels / keggen / klein materiaal 1,00 x    

B  Dakhaken RVS 25st OVH pan 5,00 Doosje    

B  Afvalkosten panlatten / isolatie 1,00 x    

B TU888008 Zinkwerk verholen goten 2,00 Stuks    

EL  Loonkosten renovatiewerk 1,00     

G  Totaal Linker dakvlak (Noordzijde)  1,00  5.919,02 5.919,02 7.162,02 

T        

G  Linker dakvlak (Zuidzijde)  1,00  5.919,02 5.919,02 7.162,02 

B R6410000032 Vuren 22x50mm ruw [420cm] panlat 150,00 Meter    
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Type Code Omschrijving Aantal Eenheid Verkoopprijs 

per eenheid 

Totaal 

Verkoop 

Totaal verkoop 

incl. btw 

B R6410002544 Vuren 11x32mm ruw tengel [390cm] 75,00 Meter    

B TU3603859 Iko Enertherm ALU isolatiedeken/-plaat, PIR, (lxb) 1200x600mm, dikte 

50mm, warmtegeleidingscoëfficiënt 0.023W/(m.K), dichtheid 32kg/m³, 

afwerking tweezijdig, soort afwerking meerlagen Alucomplex, 

warmteweerstand (Rd) 2.2m²K/W 

49,00 Stuks    

B  Delta-Neo spinvlies 75m 0,50 Rol    

B  Nagels / keggen / klein materiaal 1,00 x    

B  Dakhaken RVS 25st OVH pan 5,00 Doosje    

B  Afvalkosten panlatten / isolatie 1,00 x    

B TU888008 Zinkwerk verholen goten 2,00 Stuks    

EL  Loonkosten renovatiewerk 1,00     

G  Totaal Linker dakvlak (Zuidzijde)  1,00  5.919,02 5.919,02 7.162,02 

G  Totaal Renovatie pannendak 1,00  11.838,05 11.838,05 14.324,04 

        

G 40 Aanbrengen zinken dakbedekking op hoge dak 1,00  2.123,27 2.123,27 2.569,16 

T  Leveren een aanbrengen van een nieuwe zinken bekleding/dakbedekking 

op het hoge smalle dak van de woning; 

     

T  Aanbrengen van 4x zinken uitloop in het dak, aansluitende op de verholen 

goten achter de gevels; 

     

T  Aanbrengen van 2x eindschot tegen gevels;      

T  Aanbrengen 3x dakdoorvoering in nieuwe zinken dakbekleding.      

B 40 Wentzel Rheinzink 14 0.80mm 12.9kg/2,25m2 bladzink 15,00 M2    

B 40 Tinsoldeer 40/60 driekant staaf ±195gr   [25kg] 15,00 Staaf    

B 40 Tinsoldeer 40/60 plat staaf ±110gr  [25kg] 10,00 Staaf    

B  Dakdoorvoeringen prefab 3,00 x    

B  Installatiekosten 2,00 Man    

G 40 Totaal Aanbrengen zinken dakbedekking op hoge dak 1,00  2.123,27 2.123,27 2.569,16 

        

G  Totaal Calculatie    13.961,32 16.893,20 
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Btw code Omschrijving Grondslag %btw Btw bedrag Totaal incl. btw 

1 BTW Verkoop hoog 13.961,32 21,00 2.931,88 16.893,20 

 Totaal verkoop 13.961,32  2.931,88 16.893,20 

 


