
 

ALGEMENE VOORWAARDEN JOTIM  
 
ARTIKEL 1 - Begripsbepaling  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
a. Jotim tevens handelend onder 
besteleendakkapel.nl (hierna Jotim) De partij die de 
opdracht aanvaardt;  
b. Opdrachtgever De (rechts)persoon die Jotim ver-
zoekt werkzaamheden voor hem te verrichten;  
c. Overeenkomst De overeenkomst tussen opdracht-
gever en Jotim.  
 
ARTIKEL 2 - Algemeen  
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, 
offerte en overeenkomst tussen Jotim en een op-
drachtgever waarop Jotim deze voorwaarden van 
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schrif-
telijk is afgeweken.  
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van 
toepassing op alle overeenkomsten met Jotim, voor 
de uitvoering waarvan derden dienen te worden be-
trokken.  
3. Jotim levert diverse producten, verricht adviesdien-
sten en voert overeengekomen werkzaamheden uit. 
Voor zover niet expliciet anders is aangegeven zijn de 
algemene voorwaarden op deze aspecten van toepas-
sing.  
4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn 
slechts van kracht indien en voor zover Jotim deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft 
bevestigd.  
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of an-
dere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdruk-
kelijk van de hand gewezen.  
6. Indien één of meerdere der bepalingen in deze al-
gemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd moch-
ten worden blijven de overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jotim 
en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden ten-
einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nie-
tige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht 
mogelijk wordt benaderd.  
 
ARTIKEL 3 - Aanbiedingen en offertes  

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aan-
bod een termijn voor aanvaarding is genoemd.  
2. De door Jotim gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij 
zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij 
anders aangegeven. Jotim is slechts aan de offertes 
gebonden indien de aanvaarding hiervan door de we-
derpartij schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening 
van de offerte en/of aanbieding wordt bevestigd, ten-
zij anders aangegeven.  
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offer-
tes zijn exclusief BTW en andere heffingen van over-
heidswege, alsmede eventuele in het kader van de 
overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aange-
geven of tenzij de opdrachtgever een particulier be-
treft.  
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) 
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 
Jotim daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt 
dan niet overeenkomstig deze afwijkende 
aanvaarding tot stand, tenzij Jotim anders aangeeft.  
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jotim niet 
tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht 
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven 
prijs.  
6. Jotim kan niet aan haar offertes of aanbiedingen 
worden gehouden indien de opdrachtgever, naar ter-
men van redelijkheid en billijkheiden in het maat-
schappelijk verkeer gangbare opvattingen, had kun-
nen begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan 
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing 
of verschrijving bevat. 
7. Afspraken met, of mededelingen van onderge-
schikte werknemers binden Jotim niet, voor zover 
deze niet door Jotim schriftelijk zijn bevestigd.  
 
ARTIKEL 4 - Uitvoering van de overeenkomst  
1. De overeenkomst bevat al hetgeen tussen op-
drachtgever en Jotim is overeengekomen.  
2. Jotim zal de overeenkomst naar beste inzicht en 
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vak-
manschap uitvoeren.  
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de 
overeenkomst dit vereist, heeft Jotim het recht be-
paalde werkzaamheden te laten verrichten door der-
den. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW, art. 7: 407 
lid 2 BW en art. 7: 409 BW wordt uitdrukkelijk uitge-
sloten.  



 

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gege-
vens, waarvan Jotim aangeeft dat deze noodzakelijk 
zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs be-
hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jotim wor-
den verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de 
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
Jotim zijn verstrekt, heeft Jotim het recht de uitvoe-
ring 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. 
5. Jotim is niet aansprakelijk voor schade, van welke 
aard ook, doordat Jotim is uit gegaan van door de 
opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige 
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid 
voor Jotim kenbaar behoorde te zijn. 
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in 
fasen zal worden uitgevoerd kan Jotim de uitvoering 
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren 
opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten 
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 
goedgekeurd.  
7. Indien door Jotim of door Jotim ingeschakelde der-
den in het kader van de opdracht werkzaamheden 
worden verricht op de locatie van opdrachtgever of 
een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt 
opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die me-
dewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Te-
vens draagt opdrachtgever zorg dat de medewerkers 
onverwijld op de locatie met hun werkzaamheden aan 
de slag kunnen.  
8. Opdrachtgever vrijwaart Jotim voor eventuele aan-
spraken van derden, die in verband met de uitvoering 
van de overeenkomst schade lijden en welke aan op-
drachtgever toerekenbaar is. 
9. De in de overeenkomst genoemde termijn van uit-
voering geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukke-
lijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
ARTIKEL 5 - Wijziging, duur en beëindiging van de 
overeenkomst  
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodza-
kelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzi-
gen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onder-
ling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig 
aanpassen.  

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeen-
komst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip 
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden 
beïnvloed. Jotim zal de opdrachtgever zo spoedig mo-
gelijk hiervan op de hoogte stellen.  
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de over-
eenkomst financiële en / of kwalitatieve consequen-
ties zal hebben, zal Jotim de opdrachtgever hierover 
tevoren inlichten.  
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 
Jotim daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of 
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding 
van dit honorarium tot gevolg heeft.  
5. In afwijking van lid 3 zal Jotim geen meerkosten in 
rekening kunnen brengen indien de wijziging of aan-
vulling het gevolg is van omstandigheden die aan Jo-
tim kunnen worden toegerekend.  
6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kant Jotim 
een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weige-
ren.  
7. De overeenkomst tussen Jotim en een opdrachtge-
ver wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit 
de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen-
komen.  
8. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen 
tijde schriftelijk opzeggen.  
9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opge-
zegd door opdrachtgever, heeft Jotim recht op com-
pensatie vanwege het daardoor ontstane en aanne-
melijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en 
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag lig-
gen die aan Jotim zijn toe te rekenen. Voorts is op-
drachtgever alsdan gehouden tot betaling van de de-
claraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 
De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte 
werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter 
beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.  
10. Jotim mag de overeenkomst onmiddellijk beëin-
digen indien de diensten niet verleend mogen worden 
op grond van een wet, besluit, beschikking, bevel of 
regeling van een betrokken overheid of overheidsin-
stantie.  
11. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opge-
zegd door Jotim, zal Jotim in overleg met opdrachtge-
ver zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten 
werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en om-



 

standigheden aan de opzegging ten grondslag liggen 
die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.  
12. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 
Jotim extra kosten met zich meebrengt, worden deze 
aan opdrachtgever in rekening gebracht.  
 
ARTIKEL 6 - Opschorting en ontbinding van de over-
eenkomst  
1. Jotim is bevoegd de nakoming van de verplichtin-
gen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, 
indien:  
1.1 Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeen-
komst niet of niet volledig nakomt.  
1.2 Na het sluiten van de overeenkomst Jotim ter 
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven 
te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet 
zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vre-
zen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet 
behoorlijk haar verplichting zal nakomen, is de op-
schorting slechts toegelaten voor zover de tekortko-
ming haar rechtvaardigt.  
1.3 Opdrachtgever bij het sluiten van de overeen-
komst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoe-
ning van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en 
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.  
2. Indien naar het oordeel van Jotim de uitvoering van 
werkzaamheden tengevolge van weersomstandighe-
den of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan 
geschieden, heeft zij het recht de werkzaamheden 
tijdig op te schorten zolang die omstandigheden du-
ren. De wederpartij heeft hierbij geen recht op ver-
goeding van eventuele schade.  
3. Jotim is bevoegd de nakoming van de verplichtin-
gen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, 
indien de andere partij tekortschiet in de nakoming 
van de overeenkomst, of aan de andere partij surse-
ance van betaling is verleend, of de wederpartij in 
staat van faillissement is verklaard.  
4. Voorts is Jotim bevoegd de overeenkomst te (doen) 
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen 
welke van dien aard zijn dat nakoming van de over-
eenkomst onmogelijk of naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd 
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voor-
doen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde in-
standhouding van de overeenkomst in redelijkheid 
niet mag worden verwacht.  

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de 
vorderingen van Jotim op de opdrachtgever onmid-
dellijk opeisbaar. Indien Jotim de nakoming van de 
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken 
uit de wet en overeenkomst.  
6. Jotim behoudt steeds het recht schadevergoeding 
te vorderen.  
 
ARTIKEL 7 - Honorarium  
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de 
overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.  
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengeko-
men, zal het honorarium worden vastgesteld op grond 
van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt 
berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 
Jotim, geldende voor de periode waarin de werk-
zaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwij-
kend uurtarief is overeengekomen.  
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen 
zijn exclusief BTW, tenzij de opdrachtgever een parti-
culier betreft.  
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één 
maand en/of met een totaalwaarde van € 10.000 of 
meer zullen de verschuldigde kosten wekelijks in re-
kening worden gebracht.  
5. Indien Jotim met de opdrachtgever een vast hono-
rarium of uurtarief is overeengekomen, is Jotim niet-
temin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of 
tarief zonder dat de opdrachtgever in dat geval ge-
rechtigd is om de overeenkomst om die reden te ont-
binden indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit 
een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of 
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van 
de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op an-
dere gronden die bij het aangaan van de overeen-
komst redelijkerwijs niet te voorzien waren.  
6. Bovendien mag Jotim het honorarium verhogen 
wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel 
verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvol-
doende werd ingeschat bij het sluiten van de over-
eenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Jotim, dat 
in redelijkheid niet van Jotim mag worden verwacht 
de overeengekomen werkzaamheden te verrichten 
tegen het oorspronkelijk overeengekomen honora-
rium. Jotim zal de opdrachtgever in dat geval van het 
voornemen tot verhoging van het honorarium of ta-
rief in kennis stellen. Jotim zal daarbij de omvang van 



 

en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermel-
den.  
 
ARTIKEL 8 - Aanbetaling  
1. Jotim kan in voorkomende gevallen een aanbetaling 
vragen. Partijen zullen de hoogte van deze aanbeta-
ling samen bepalen. In de offerte zal het bedrag van 
de aanbetaling vermeld worden.  
2. De uitvoering van de werkzaamheden zullen pas 
starten wanneer de aanbetaling door Jotim is ontvan-
gen.  
 
ARTIKEL 9 - Betaling  
1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na 
factuurdatum, op een door Jotim aan te geven wijze 
in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen 
de hoogte van de declaraties schorten de betalings-
verplichting niet op.  
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling 
binnen de termijn van 8 dagen dan is de opdrachtge-
ver van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als-
dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij 
de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke 
rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal 
worden berekend vanaf het moment dat opdrachtge-
ver in verzuim is tot het moment van voldoening van 
het volledige bedrag.  
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of sur-
seance van betaling van de opdrachtgever zijn de vor-
deringen van Jotim op de opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar.  
4. Jotim heeft het recht de door opdrachtgever ge-
dane betalingen te laten strekken in de eerste plaats 
in mindering van de kosten, vervolgens in mindering 
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering 
van de hoofdsom en de lopende rente. Jotim kan, 
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot 
betaling weigeren, indien de opdrachtgever een an-
dere volgorde voor de toerekening aanwijst. Jotim kan 
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien 
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende 
rente alsmede de kosten worden voldaan.  
5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verre-
kening van het door hem aan Jotim verschuldigde.  
 
ARTIKEL 10 - Incassokosten  
1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in 
de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle 

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van de opdrachtgever. De bui-
tengerechtelijke kosten worden berekend op basis 
van de in Nederland gebruikelijke invorderingskosten, 
volgens Rapport Voorwerk II.  
2. Indien Jotim hogere kosten heeft gemaakt, welke 
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze 
voor vergoeding in aanmerking.  
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en 
executiekosten komen eveneens voor rekening van 
opdrachtgever.  
 
ARTIKEL 11 - Eigendomsvoorbehoud  
1. Alle door Jotim geleverde zaken, daaronder even-
tueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekenin-
gen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., 
blijven eigendom van Jotim totdat de opdrachtgever 
alle navolgende verplichtingen uit alle met Jotim ge-
sloten overeenkomsten is nagekomen.  
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het 
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden 
noch op enige andere wijze te bezwaren.  
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigen-
domsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten 
daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtge-
ver verplicht Jotim zo snel als redelijkerwijs verwacht 
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.  
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigen-
domsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en 
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van 
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te ge-
ven.  
5. Door Jotim geleverde zaken, die krachtens het on-
der 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendoms-
voorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van 
een normale bedrijfsuitoefening worden doorver-
kocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.  
6. Voor het geval dat Jotim zijn in dit artikel aange-
duide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de op-
drachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet her-
roepbare toestemming aan Jotim of door deze aan te 
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van Jotim zich bevinden en die zaken 
mede terug te nemen.  
 
ARTIKEL 12 - Intellectuele eigendom en auteursrech-
ten  



 

1. Jotim, of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uit-
sluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en 
verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen, 
schetsen, foto’s en andere afbeeldingen van zijn ont-
werp alsmede van alle andere voorwerpen of infor-
matiedragers, die van zijn ontwerp een afbeelding of 
voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Au-
teurswet 1912 of in de Eenvormige Beneluxwet inzake 
Tekeningen en Modellen.  
2. Alle door Jotim verstrekte stukken, zoals rapporten, 
adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, 
tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te wor-
den gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet 
door hem zonder voorafgaande toestemming van 
Jotim worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of 
ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van 
de verstrekte stukken anders voortvloeit.  
3. Jotim behoudt ook nadat hij toestemming heeft 
verleend tot verwezenlijking, openbaarmaking of ver-
veelvoudiging van zijn werk de volgende rechten:  
a. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking 
van het werk zonder vermelding van zijn naam of an-
dere aanduiding als maker, tenzij het verzet in strijd 
zou zijn met de redelijkheid;  
b. het recht zich te verzetten tegen de openbaarma-
king van het werk onder een andere naam dan de 
zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijzi-
ging in de benaming van het werk of in de aanduiding 
van de maker, voor zover deze op of in het werk voor-
komen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar 
gemaakt;  
c. het recht zich te verzetten tegen elke andere wijzi-
ging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige 
aard is, dat het verzet in strijd zou zijn met de rede-
lijkheid;  
d. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, 
verminking of andere aantasting van het werk, welke 
nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de 
goede naam van de maker of aan zijn waarde in deze 
hoedanigheid.  
4. Jotim heeft als enige het recht van het uitwendige 
en inwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt 
object foto’s of andere afbeeldingen te maken en 
deze te verveelvoudigen en openbaar te maken, doch 
hij behoeft de toestemming van de opdrachtgever 
voor het openbaar maken van foto’s of andere af-
beeldingen die het inwendige van het object tonen na 

ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de op-
drachtgever voorwaarden verbinden.  
 
ARTIKEL 13 Garanties, Onderzoek en reclames  
1.De door Jotim te leveren zaken voldoen aan de ge-
bruikelijke eisen en normen die daaraan op het mo-
ment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen wor-
den en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland 
zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is 
van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het 
gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Neder-
land dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het 
gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en 
of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan 
gesteld worden. Jotim kan in dat geval andere garan-
tie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te 
leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.  
2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt 
voor een periode van 10 jaar na levering, tenzij uit de 
aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen 
anders zijn overeengekomen. Indien de door Jotim 
verstrekte garantie een zaak betreft die door een 
derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt 
tot die, die door de producent van de zaak ervoor 
wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na ver-
loop van de garantietermijn zullen alle kosten voor 
herstel of vervanging, inclusief administratie-, ver-
zend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in 
rekening gebracht worden.  
3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien 
een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit 
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of 
gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag 
of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of 
door derden wanneer, zonder schriftelijke toestem-
ming van Jotim, de Opdrachtgever of derden aan de 
zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben 
getracht aan te brengen, daaraan andere zaken wer-
den bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te 
worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een 
andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtge-
ver komt evenmin aanspraak op garantie toe indien 
het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van om-
standigheden waar Jotim geen invloed op kan uitoe-
fenen, daaronder begrepen weersomstandigheden 
(zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme 
regenval of temperaturen) et cetera.  



 

4. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen 
door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, 
doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de 
betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden 
gemeld aan Jotim. De ingebrekestelling dient een zo 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-
koming te bevatten, zodat Jotim in staat is adequaat 
te reageren.  
5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dit 
zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever 
blijft in dat geval ook gehouden tot afname en beta-
ling van hetgeen waartoe hij Jotim opdracht gegeven 
heeft.  
6. Indien een klacht gegrond is, zal Jotim de werk-
zaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, 
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoon-
baar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de 
opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden ge-
maakt.  
7. Indien het alsnog verrichten van de overeengeko-
men werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, 
zal Jotim slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen 
van artikel 15.  
 
ARTIKEL 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken  
1. Indien Jotim aan opdrachtgever bij de uitvoering 
van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft 
gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde 
binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van ge-
breken en volledig te retourneren. Indien de op-
drachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle 
hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.  
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na 
daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke 
blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft 
Jotim het recht de daaruit voortvloeiende schade en 
kosten, waaronder de kosten van vervanging, op op-
drachtgever te verhalen.  
 
ARTIKEL 15 Aansprakelijkheid  
1. Indien Jotim aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepa-
ling is geregeld.  
2. Indien Jotim aansprakelijk is voor directe schade, 
dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 
tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte 
van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrek-
king heeft, althans tot maximaal € 10.000 (Zegge: 

Tienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen 
tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de 
assuradeur van Jotim in het voorkomende geval te 
verstrekken uitkering.  
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is 
bepaald, wordt bij een opdracht met een langere 
looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid ver-
der beperkt tot het over de laatste zes maanden ver-
schuldigde honorariumgedeelte.  
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  
4.1 De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak 
en de omvang van de schade, voor zover de vaststel-
ling betrekking heeft op schade in de zin van deze 
voorwaarden;  
4.2 De eventuele redelijke kosten gemaakt om de 
gebrekkige prestatie van Jotim aan de overeenkomst 
te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Jotim 
toegerekend kunnen worden;  
4.3 Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of be-
perking van schade, voor zover opdrachtgever aan-
toont dat deze kosten hebben geleid tot beperking 
van directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden.  
5. Jotim is nimmer aansprakelijk voor indirecte 
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-
stagnatie.  
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen 
van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden 
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove 
schuld van Jotim of zijn ondergeschikten.  
 
ARTIKEL 16 Vrijwaringen  
1. De opdrachtgever vrijwaart Jotim voor aanspraken 
van derden met betrekking tot rechten van intellectu-
ele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte 
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de 
overeenkomst worden gebruikt.  
2. Indien opdrachtgever aan Jotim informatiedragers, 
elektronische bestanden of software etc. verstrekt, 
garandeert deze dat de informatiedragers, elektroni-
sche bestanden of software vrij zijn van virussen en 
defecten.  
 
ARTIKEL 17 Risico-overgang  
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken 
die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op op-
drachtgever over op het moment waarop deze aan 



 

opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden gele-
verd en daarmee in de macht van opdrachtgever of 
van een door opdrachtgever aan te wijzen derden 
worden gebracht.  
 
ARTIKEL 18 Overmacht  
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van 
enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wor-
den als gevolg van een omstandigheid die niet is te 
wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattin-
gen voor hun rekening komt.  
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voor-
waarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de 
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten 
komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop 
Jotim geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Jotim niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van Jotim worden daar-
onder begrepen.  
3. Jotim heeft ook het recht zich op overmacht te be-
roepen, indien de omstandigheid die (verdere) nako-
ming verhindert, intreedt nadat Jotim zijn verplichtin-
gen had moeten nakomen.  
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de 
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de over-
eenkomst opschorten. Indien deze periode langer 
duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerech-
tigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplich-
ting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
5. Voor zoveel Jotim ten tijde van het intreden van 
overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen 
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen 
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jo-
tim gerechtigd om het reeds nagekomen respectieve-
lijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Op-
drachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen 
als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  
 
ARTIKEL 19 Geheimhouding  
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van 
alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van 
hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron heb-
ben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als 
dit door de andere partij is medegedeeld of als dit 
voortvloeit uit de aard van de informatie.  

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een 
rechterlijke uitspraak, Jotim gehouden is vertrouwe-
lijke informatie aan door de wet of de bevoegde rech-
ter aangewezen derden mede te verstrekken, en Jo-
tim zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk 
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toege-
staan recht van verschoning, dan is Jotim niet gehou-
den tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is 
de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de 
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor 
ontstaan.  
 
ARTIKEL 20 Geschillen  
1. De rechter in de vestigingsplaats van Jotim is bij 
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, 
tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 
Jotim het recht het geschil voor te leggen aan de vol-
gens de wet bevoegde rechter.  
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen 
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te beslechten.  
 
ARTIKEL 21 Toepasselijk recht  
1. Op elke overeenkomst tussen Jotim en de op-
drachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

 


