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• Nader te noemen T.A.B.* 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van T.A.B., 
overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van 
diensten, alsmede op de levering en oplevering, tenzij schriftelijk met T.A.B. anders 
is overeengekomen. Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden 
worden door T.A.B. niet aanvaard. 
 
Artikel 2 Offertes 
 
A. Alle overeenkomsten, ook indien en voorzover zij al dan niet in dienst van T.A.B. 

zijnde tussenpersonen zijn aangegaan binden T.A.B. eerst, nadat deze door 
T.A.B., dan wel door een door T.A.B. uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, 
schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande 
opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd. 

B. De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 
acht dagen na de verzending door T.A.B. schriftelijke bezwaren zijn ontvangen. 

C. Indien opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte 
doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen – voor 
zover gebruikelijk -  de kosten die T.A.B. heeft moeten maken om zijn offerte te 
kunnen verstrekken in rekening worden gebracht. 

 
Artikel 3 Wijzigingen in de overeenkomst 
 
A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzingen 

worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van T.A.B. te worden 
gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, 
dan is het risico voor tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de 
opdrachtgever. 

B. T.A.B. behoud zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, 
eventueel een verandering in de prijs aan te brengen. 

C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg 
hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door T.A.B. 
wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt T.A.B. geen 
verantwoordelijkheid. 

 
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 



 
A. T.A.B. bepaalt de wijze waarop volgens hem de opdracht dient te worden 

uitgevoerd. Hij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten 
over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is 
met de aard van de opdracht 

B. T.A.B. is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of 
onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij hem in 
dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van 
de opdracht bevordert. 

 
Artikel 5 Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever 
 
A. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke T.A.B. redelijkerwijze 

nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven 
opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van T.A.B. Tevens verschaft 
opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de 
opdracht. 

B. T.A.B. heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het  
moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige leden genoemde 
verplichtingen zal hebben voldaan. De hieraan verbonden kosten zijn voor 
rekening van de opdrachtgever. 

 
Artikel 6 Vertrouwelijke informatie 
 
Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde 
gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen 
informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke 
aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen 
treffen. 
 
Artikel 7 Meer- en Minderwerk 
 
A. T.A.B. is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder 

voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, indien het uitvoeren van het 
meerwerk naar mening van T.A.B. noodzakelijk is voor het voltooien van de 
opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meet bedragen 
dan 10% van het oorspronkelijke bedrag 

B. Indien het meerwerk meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijk 
overeengekomen bedrag treden partijen in overleg omtrent te nemen 
maatregelen. 

C. Indien er sprake is van minderwerk dan wordt aan de opdrachtgever 10% van de 
minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en 
gederfde winst 

 
Artikel 8 Prijzen 



 
A. De prijzen van T.A.B. zijn netto en zonder aftrek van kortingen tenzij anders 

overeengekomen. 
B. De prijzen van T.A.B. zijn berekend op basis van de op het tijdstip van het sluiten 

van de overeenkomst geldende prijzen. 
C. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het 

sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. 
D. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, 

grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vracht, 
belastingen, valutakoersen, en/of andere factoren die de prijs van de goederen od 
diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is T.A.B. gerechtigd deze 
wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen. 

E. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maande ma het sluiten van de 
overeenkomst zal de opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk 
binnen 3 dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan T.A.B. meegedeeld, 
de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van 
reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging van de geldende prijzen. 

 
Artikel 9 Levering 
 
A. Levertijden (en reparatie- en montageduur zijn vrijblijvend en worden slechts bij 

benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na 
ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij opdrachtgever 
uitdrukkelijk schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan 
wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt. 

B. Vanaf het moment van afzondering van zaken t.bv. de opdrachtgever geschied 
zulks en zijn de voor diens rekening en risico 

C. Wanneer door T.A.B. verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de koper 
of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan 
zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende deze 
periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft 
T.A.B. het recht- ter keuze van T.A.B. – hetzij nakoming van e overeenkomst te 
vorderen, hetzij deze zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd 
het recht van T.A.B. op schadevergoeding jegens de koper of opdrachtgever. 

D. Bij een reparatie vervangen materialen of zaken worden aan de opdrachtgever 
overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot die reparatie 
uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige wordt de opdrachtgever geacht 
onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en zaken te 
gunste van T.A.B. zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding 
kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van T.A.B. noodzakelijk en/of 
wenselijk , is T.A.B. gerechtigd de vervangen materialen of zaken te doen 
vernietigen. 

 
Artikel 10 Zekerheidstelling 
 



A. T.A.B. is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee 
door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel 
van T.A.B. voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen 
van de opdrachtgever te verlangen. 

B. Indien de verlangede zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt 
aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd heeft T.A.B. het 
recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkt terug te nemen, 
onverminderd de aan T.A.B. alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen 
bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte 
werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. De genoegzaamheid 
van de zekerheidstelling is ter beoordeling van T.A.B. 

 
Artikel 11 Betaling 
 
A. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling hetzij a contant aan T.A.B. 

hetzij via overboeking op een door T.A.B. aan te wijzen bank- of girorekening bij 
de levering van zaken of onmiddellijk na het verrichten van diensten zonder aftrek 
of schuldvergelijking. Op alle leveringen zal een aanbetaling van 25% moeten 
geschieden, te voeldoen bij het geven van de opdracht. 

B. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van T.A.B. te zijn ontvangen binnen 14 dagen na 
factuurdatum. 

 
Artikel 12 Wanprestatie van opdrachtgever 
 
A. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan 

zijn betalingsverplichtingen of aan enige andere bepaling van de overeenkomst 
heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling 
aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van 
rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan T.A.B. verschuldigde 
bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling- ongeacht eerder gemaakte 
termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar. 

B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met een vertragingsrente van 2% 
per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor 
een gehele maand rekenende) over het factuurbedrag, tot aan het tijdstip van 
algehele voldoening. 

C. In de onder A bedoelde gevallen heeft T.A.B. eveneens het recht de uitvoering 
van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de 
opdrachtgever van nog lopende overeenkomsten op te schorten c.q. 
  

 


