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ARTIKEL 1 - DEFINITIES 
In deze algemene diensten & consumenten voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. De ondernemer: DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw, 

werkzaam en actief in de volgende werkzaamheden: 

1. Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor particulieren, 

bedrijven en overheid, ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud van 

bossen, bomen en overige groene ruimten. Alle in samenhang met 

bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. 

werkzaamheden zullen eveneens voor de onderhavige voorwaarden 

worden beheerst. 

2. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor onder punt 

1 genoemde werkzaamheden. 

3 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen 

ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden. 

2. Materialen: 1. Levende materialen: alle producten en artikelen die 

verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien 

en/of om tot ontwikkeling te komen, welke in het vakgebied van 

DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw vallen.  

2. Dode materialen: alle overige producten en artikelen, welke in het 

vakgebied van DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw vallen. 

3. Zakelijke opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die 

namens een BTW plichtig organisatie aan DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw opdracht geeft, tot het voorbereiden en 

uitvoeren van werkzaamheden, leveren van levende en dode materialen 

en/of geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen, 

zoals hierboven onder artikel 1 gedefinieerd.  

4. Particuliere opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan 

DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw opdracht geeft, tot het 

voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden, leveren van levende en 

dode materialen en/of geven van adviezen, het opstellen van plannen 

en/of begrotingen, zoals hierboven onder artikel 1 gedefinieerd.  

 

 



 

Algemene Diensten & Consumenten Voorwaarden  
DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 2018 

3 

5. Aanneemsom: het verrichten van werkzaamheden, welke tussen 

opdrachtgever en DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw overeen 

zijn gekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, exclusief 

BTW tenzij anders vermeld en schriftelijke overeengekomen is. 

6. Regiewerk: alle werkzaamheden, onder artikel 1 gedefinieerd, welke niet 

vallen zoals onder punt 3 omschreven en die tussen opdrachtgever en 

DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw overeen zijn gekomen, 

inclusief BTW. 

7. Uurloon: de vergoeding voor de verrichting van werkzaamheden 

gedurende de tijd van één uur door één persoon, exclusief BTW. Het 

totaal aantal uren dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, 

exclusief de tijd voor verplaatsing naar en van het werk, wordt aan de 

opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders besproken. 
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ARTIKEL2 - TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: 

- Alle ontwerpen en/of alle plannen en/of alle aanbiedingen en/of alle 

overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop en/of 

oplevering van levende en dode materialen door DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw aan de opdrachtgever. 

- Alle in samenhang met de gedefinieerde werkzaamheden uitgevoerde 

werken c.q. werkzaamheden. 

2. Enige afwijking van deze voorwaarden zal slechts bindend zijn indien zij 

uitdrukkelijk schriftelijk door DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 

is bevestigd. Alle bepalingen, waarvoor enige afwijking niet op 

voorstaande wijze is overeengekomen, blijven onverminderd van 

toepassing. 

3. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw verplicht zich deze 

algemene voorwaarden te publiceren op de website; 

www.dutchtreework.nl en www.dutchtreework.com mits deze website 

gereed zijn. Anders wordt deze op verzoek elektronisch verstuurd naar de 

aanvrager. 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van 

opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

ARTIKEL 3 - AANBOD EN OFFERTE 

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw alle relevante informatie tot zich genomen. 

Daarnaast maakt DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw aan de 

opdrachtgever vooraf de offertekosten en ontwerpkostenbekend. 

2. De door DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw gemaakte offertes 

zijn geldig gedurende 21 dagen na dagtekening, tenzij anders 

aangegeven. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw is slechts aan 

de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij 

schriftelijk binnen 21 dagen na dagtekening van de offerte en/of 

aanbieding wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW 

en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader 

van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven. 



 

Algemene Diensten & Consumenten Voorwaarden  
DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 2018 

5 

4. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw brengt het aanbod 

schriftelijk of per email uit. Tenzij DutchTreeWork Boomverzorging en 

Bosbouw inschrijft op een aanbesteding via een elektronische omgeving. 

Dan zal dit verlopen via de module van de desbetreffende elektronische 

omgeving. 

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de 

prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal 

worden gehanteerd: aanneemsom of regie. 

6. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden, 

tenzij anders besproken. 

7. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw behoudt zich, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor 

op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en 

schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw onverwijld teruggegeven te worden, 

onverminderd andere aan DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 

ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn 

rechten. 

8. Indien schriftelijk overeengekomen, zal de consument/opdrachtgever, de 

vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of 

tekenkosten aan DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 

vergoeden in geval hij wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk 

maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of 

levering van zaken wordt gegeven. 

9. Meerwerk wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch door 

DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw bekendgemaakt. 

10. Spoedopdrachten kunnen voorrang krijgen op de al reeds ingeplande 

opdrachten. Wanneer er een spoedopdracht bij DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw binnen komt zal er een schatting gemaakt 

worden van de ernst van de situatie. Dit zou kunnen leiden dat de 

geplande opdracht voor of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden 

wordt gestaakt (indien mogelijk). 

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST 

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door 

de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt altijd schriftelijk of per 

email. 

2. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht, 

tenzij anders besproken. 
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3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 

DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijk wijs behoort te 

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 

worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 

benodigde gegevens niet tijdig aan DutchTreeWork Boomverzorging en 

Bosbouw zijn verstrekt, heeft DutchTreeWork Boomverzorging en 

Bosbouw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten 

en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 

gebruikelijk tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of 

publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en 

vermelde gegevens binden DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 

niet. 

5. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw is verplicht om voor de 

aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent 

de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De opdrachtgever is 

verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer 

te verstrekken. 

6. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw, is behoudens het daartoe 

bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, 

leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en 

constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade. 

7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit 

vereist, heeft DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw het recht 

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

ARTIKEL 5 - WIJZIGINGEN, DUUR EN BEEINDIGING IN DE OVEREENKOMST 

1. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet alsmede uit de CAO 

voortvloeien worden doorberekend aan de consument/opdrachtgever. 

2. De opdrachtgever kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet 

tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een 

redelijke termijn opzeggen. 

3. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs 

zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere 

prijs zou volgen, als minderwerk. 



 

Algemene Diensten & Consumenten Voorwaarden  
DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 2018 

7 

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een 
behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden 
te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de 
overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen. 

5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of 

aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor 

worden beïnvloed. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw zal de 

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

6. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of 

kwalitatieve consequenties zal hebben, zal DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

7. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of 

aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot 

gevolg heeft. 

8. In afwijking van lid 6 zal DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 

geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of 

aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw kunnen worden toegerekend. 

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw een verzoek tot wijziging van de 

overeenkomst weigeren. 

10. De overeenkomst tussen DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 

en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de 

aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en 

schriftelijk anders overeenkomen. 

11. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, 

heeft DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw recht op compensatie 

vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken 

bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging 

ten grondslag liggen die aan DutchTreeWork Boomverzorging en 

Bosbouw zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden 

tot betaling van de declaraties 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. 

12. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw mag de overeenkomst 

onmiddellijk beëindigen indien de diensten niet verleend mogen worden 

op grond van een wet, besluit, beschikking, bevel of regeling van een 

betrokken overheid of overheidsinstantie. 
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13. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw, zal DutchTreeWork Boomverzorging en 

Bosbouw in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van 

nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en 

omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 

opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

14. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw extra kosten met zich meebrengt, worden 

deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

ARTIKEL 6 - CONFORMITEIT 

1. Voor de her groei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van 

geleverde en door hun verwerkte levende materialen wordt door 

DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw, mits de verzorging aan 

hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke 

weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht. 

2. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw staat niet in voor gebreken 

die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van 

ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn 

van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben 

aangebracht. Evenmin staat DutchTreeWork Boomverzorging en 

Bosbouw in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze 

gebreken. 

ARTIKEL 7 - OPSCHORTING 

1. In geval van overmacht kunnen de leveringsverplichtingen en andere 

verplichtingen van DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw worden 

opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de 

verplichtingen van DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw niet 

mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de 

overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot 

schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht, 

DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw al gedeeltelijk aan zijn 

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 

kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te 

factureren. De consument/opdrachtgever is in dat geval gehouden deze 

factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
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2. Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de 

omstandigheid dat DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw de 

werkzaamheden niet volgens de overeenkomst kan uitvoeren omdat 

andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of 

niet tijdig zijn uitgevoerd. 

ARTIKEL 8 - MILIEU-ASPECTEN IJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 

1. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw zal zorg dragen voor een 

milieu hygiënisch, verantwoorde verwijdering van de afval- en/ of 

reststoffen die bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijkomen. De 

kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn 

voor rekening van de opdrachtgever. Onvoorziene milieuaspecten die zich 

aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk bij de 

opdrachtgever in rekening gebracht. 

ARTIKEL 9 - AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL 

1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde 

medewerkers van DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw binden 

deze laatste niet, tenzij zij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft 

bevestigd. 

ARTIKEL 10 - BETALING / NIET TIJDIGE BETALING 

1. Alle werkzaamheden welke door DutchTreeWork Boomverzorging en 

Bosbouw geschieden, worden, voor zover deze geen onderdeel vormen 

van een overeengekomen aanneemsom en vandaar in de prijs daarvan 

zijn begrepen, in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde 

vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen. 

2. Voor zakelijke klanten geldt dat de facturen dienen te zijn betaald binnen 

14 dagen na factuurdatum. Voor particuliere klanten geldt dat de facturen 

dienen te zijn betaald binnen 5 dagen na factuurdatum. 

3. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de 

betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat 

DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw na het verstrijken van die 

termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee):                       

- de zakelijke opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 

dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.  

- de particuliere opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 5 

dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen. 
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4. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is 

betaald, is DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw gerechtigd, 

rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. 

Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast zal er éénmalig       

€ 70,- (zegge zeventig euro) in rekening worden gebracht voor de extra 

administratieve lasten. 

5. Bij niet-tijdige betaling heeft DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 

het recht om de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op 

te schorten. 

6. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, 

komen ten laste van de opdrachtgever. 

ARTIKEL 11 - (INTELLECTUELE) EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT 

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van DutchTreeWork 

Boomverzorging en Bosbouw, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn 

betaald. 

2. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw, of diens 

rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, 

verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen, 

schetsen, foto’s en andere afbeeldingen van zijn ontwerp alsmede van 

alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn ontwerp een 

afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 

1912 of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen. 

3. Alle door DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw verstrekte 

stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, 

schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te 

worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder 

voorafgaande toestemming van DutchTreeWork Boomverzorging en 

Bosbouw worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van 

derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders 

voortvloeit. 

4. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw behoudt ook nadat hij 

toestemming heeft verleend tot verwezenlijking, openbaarmaking of 

verveelvoudiging van zijn werk de volgende rechten: 

A. Het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk 

zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als 

maker, tenzij het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid; 
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B. Het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het 

werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het 

aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of 

in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het 

werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar 

gemaakt; 

C. Het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het 

werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet in 

strijd zou zijn met de redelijkheid; 

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. 

5. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 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 

afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming. 

Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden verbinden. 

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID 

1. Indien DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw aansprakelijk mocht 

zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is 

geregeld. 

2. Indien DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw aansprakelijk is voor 

directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 

tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht 

waarop de aansprakelijkheid betrekking 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 

DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw in het voorkomende geval 

te verstrekken uitkering. 

3. In afwijking van hetgeen onder 6. van dit artikel is bepaald, wordt bij een 

opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid 

verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde 

honorariumgedeelte. 
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4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

A. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de 

omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 

heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

B. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 

prestatie van DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw aan 

de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 

DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw toegerekend 

kunnen worden; 

C. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 
schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in 
deze algemene voorwaarden. 

5. DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw is nimmer aansprakelijk 

voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

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 DutchTreeWork Boomverzorging 

en Bosbouw of zijn ondergeschikten. 

7. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er direct gestart kan worden 
met de overeengekomen werkzaamheden. Indien er nog zaken verplaatst 
moeten worden of andere taken uitgevoerd dienen te worden alvorens er 
gestart kan worden is dit meerwerk en volledig op risico van de klant. 

ARTIKEL 13 - GEBRUIK/BESCHADIGING MATERIAAL/APPARATUUR   

   (DOOR DERDEN/INHUUR) 

1. Indien de versnipperaar wordt ingehuurd, dient hierbij rekening gehouden 

te worden met het feit dat hiermee louter en alleen takhout versnipperd 

kan worden. Vaste planten, riet, schuttingplanken en dergelijke kunnen 

niet door de versnipperaar, in verband met een grote kans op 

beschadiging van de messen en/of overbelasting van de motor. Indien de 

versnipperaar toch wordt gebruikt voor andere doeleinden dan takhout, 

dan is de eventueel voortvloeiende schade voor rekening van de 

partij/persoon die de schade veroorzaakt heeft. 

2. Indien, tijdens het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden materiaal 

door toedoen van derden/inhuur beschadigd en/of kapot gaat, dan wordt 

deze partij aansprakelijk gesteld voor de schade. De kosten om het 

materiaal te repareren/vervangen worden ten laste gelegd aan de partij 

die de schade veroorzaakt heeft. 



 

Algemene Diensten & Consumenten Voorwaarden  
DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 2018 

13 

ARTIKEL 14 - VRIJWARINGEN 

1. De opdrachtgever vrijwaart DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 
voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele 
eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, 
die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

2. Indien opdrachtgever aan DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw 
informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, 

garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of 

software vrij zijn van virussen en defecten. 

ARTIKEL 15 - RISICO OVERGANG 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de 

overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop 

deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en 

daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever 

aan te wijzen derden worden gebracht. 

ARTIKEL 16 – PRIVACY  

1. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor u 
ze met ons hebt gedeeld. 

2. We delen alleen die persoonlijke gegevens met externe partijen die nodig 

zijn om onze diensten te kunnen verlenen, of wanneer wij dit wettelijk 

verplicht zijn. Indien verreist vragen wij u om uw toestemming. 

3. U mag natuurlijk altijd vragen wat wij van u weten en mogelijk incorrecte 
persoonlijke gegevens laten corrigeren. Voor een overzicht van al uw 
rechten , verwijzen wij u naar ons privacy beleid. 

4. Als u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met ons privacy beleid of 

andere vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 
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ARTIKEL 17 - GEHEIMHOUDING 

1. Opdrachtgever is verplicht alle informatie en kennis die hij van 
DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw ontvangt of die hij bij de 
uitvoering van de overeenkomst opdoet, vertrouwelijk te behandelen en 
geheim te houden tegenover derden. Opdrachtgever zal door hem 
ingeschakelde werknemers en derde eenzelfde geheimhoudingsplicht 
opleggen en staat ervoor in dat zij zich aan deze geheimhoudingsplicht 
houden. 

ARTIKEL 18 - GESCHILLEN 

2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de 
overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen 
worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechte te 
Assen. Niettemin heeft DutchTreeWork Boomverzorging en Bosbouw het 
recht het geschil voor te leggen aan eigen toegewezen rechtbank. 

3. Partijen zullen pas een beroep op een juridische procedure doen nadat zij 

zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil onderling op te 

lossen. 

ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT 

1. Op elke overeenkomst tussen DutchTreeWork Boomverzorging en 

Bosbouw en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

 


