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Algemene voorwaarden Vicente Total Care B.V. 

 

Deel A: Algemeen 

Artikel 1 Definities 

VTC: Vicente Total Care B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de 

Boezemweg 17, 2641 KG te Pijnacker, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 

27359962. 

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie VTC een Overeenkomst heeft 

gesloten of beoogt te sluiten. 

Overeenkomst/Opdracht: iedere tussen VTC en Opdrachtgever tot stand gekomen 

overeenkomst/opdracht waarmee VTC zich jegens de Opdrachtgever verbonden heeft tot het 

verlenen van Diensten en/of het uitvoeren van Werkzaamheden of Terbeschikkingstelling. 

Werkzaamheden: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens VTC uit te voeren 

werkzaamheden, waaronder, niet limitatief bedoeld, sloop-, onderhouds- en/of andere 

aannemingswerkzaamheden. 

Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens VTC te verlenen 

diensten die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, 

waaronder, niet limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn adviesverlening, onderzoek, het ter 

beschikking stellen van handarbeiders en begeleiding in de ruimste zin des woords. 

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan als duurzame 

gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail. 

Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Zzp’er door VTC aan Opdrachtgever. 

Zzp’er: zelfstandige zonder personeel. 

 

Artikel 2 Algemene bepalingen 

1. Deel A van deze algemene voorwaarden is van toepassing op elk aanbod van VTC en op 

iedere tot stand gekomen Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst van aanneming 

van werk is naast Deel A, ook Deel B van toepassing. In geval van het ter beschikking stellen 

van handarbeiders is naast Deel A, ook Deel C van toepassing. 

2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van of andersluidende voorwaarden van 

Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat 

de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen 

verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten 

aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking 

van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

4. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de 

rechtsverhouding met VTC. 
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Artikel 3 Aanbod, totstandkoming van de Overeenkomst en opzegging 

1. De Overeenkomst met Opdrachtgever komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van VTC.  

2. Alle aanbiedingen c.q. offertes van VTC, ook in geval een termijn voor aanvaarding van 

toepassing is, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

3. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van VTC dat een kennelijke fout 

of vergissing bevat. Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van 

VTC dat gebaseerd is op door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.  

4. Indien de Opdracht een overeengekomen bepaalde duur heeft, kan Opdrachtgever de 

opdracht niet tussentijds opzeggen c.q. beëindigen. Indien geen bepaalde tijd is 

overeengekomen kan Opdrachtgever de Opdracht slechts beëindigen met inachtneming van 

een opzegtermijn van één week, te rekenen vanaf de eerste de dag na Schriftelijke opzegging 

van de Opdracht. Opdrachtgever is in geval van opzegging gehouden de overeengekomen 

prijs volledig aan VTC te voldoen. 

5. VTC is steeds bevoegd de opdracht te beëindigen zonder inachtneming van een 

opzegtermijn. 

Artikel 4 Derden 

1. Indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit naar het oordeel van VTC vereist, is 

VTC bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan 

derden. Voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden en Diensten zal VTC mogelijk ook 

niet ondergeschikte zelfstandige hulppersonen inschakelen. 

2. De keuze van bepaalde hulppersonen als bedoeld in het vorige lid komt uitsluitend toe aan 

VTC. VTC is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet 

aansprakelijk voor gedragingen, fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde niet 

ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. 

3. In geval VTC in het kader van de Overeenkomst in welk mate dan ook slechts bemiddelt bij 

de totstandkoming van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en derden, is VTC geen 

partij bij deze overeenkomsten en draagt VTC ter zake de uitvoering van die overeenkomsten 

geen enkele aansprakelijkheid. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar 

opgedragen Diensten of Werkzaamheden, onjuistheden in de door de Opdrachtgever 

verlangde constructies en werkwijzen, gebreken van (onroerende) zaken van de 

Opdrachtgever waaraan de Werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of 

ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die eventueel door Opdrachtgever ten 

behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld, iedere andere 

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of 

de Overeenkomst voortvloeien, alsmede iedere andere omstandigheid die niet aan VTC kan 

worden toegerekend. 

2. VTC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden 

verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. VTC is slechts aansprakelijk 

voor de directe schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming 

van VTC in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe kosten wordt uitsluitend 

verstaan: 
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- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor 

zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene 

voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 

- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VTC aan de 

Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VTC kan worden 

toegerekend; 

- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 

Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe 

schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 

3. Indien VTC aansprakelijk is voor enige schade, dan heeft zij te allen tijde het recht deze 

schade te (laten) herstellen. Opdrachtgever dient VTC hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij 

gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van VTC vervalt. 

4. De aansprakelijkheid van VTC is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag 

van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de 

aansprakelijkheid van VTC betrekking heeft, met dien verstande dat indien mede ten 

behoeve van Opdrachtgever een verzekering van toepassing is, de aansprakelijkheid van VTC 

nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van die 

verzekering, daadwerkelijk ten behoeve van de Opdrachtgever wordt uitgekeerd. 

5. VTC is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door 

of kan worden toegerekend aan een Zzp’er in het kader van Terbeschikkingstelling. 

6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens VTC bedraagt één jaar. 

7. Opdrachtgever vrijwaart VTC van eventuele aanspraken van derden die in verband met de 

uitvoering van de Overeenkomst schade lijden. 

Artikel 6 Overmacht 

1. VTC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en 

voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, 

een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan 

worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving 

en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop VTC 

geen invloed heeft en die (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of 

bemoeilijken, waaronder mede begrepen (extreem) slechte weersomstandigheden, 

personeelsgebrek als gevolg van ziekte of andere oorzaken en tekortkomingen die aan 

toeleveranciers of onderaannemers van VTC dan wel andere derden kunnen worden 

toegerekend. 

2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, 

zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht 

betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.  

3. Indien VTC bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is 

zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de 

Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige 

Overeenkomst. 

4. Schade van Opdrachtgever als gevolg van een overmachtssituatie komt nimmer voor 

vergoeding in aanmerking.  
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Artikel 7 Betaling 

1. Opdrachtgever is verplicht om de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te 

voldoen. Dit is een fatale termijn.  

2. VTC is gerechtigd te vorderen dat het door Opdrachtgever verschuldigd wordende geheel of 

gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan.  

3. VTC is gerechtigd om de aan Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan 

Opdrachtgever beschikbaar te stellen. 

4. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen 

van VTC onmiddellijk opeisbaar. 

5. Indien tijdige betaling door Opdrachtgever achterwege blijft, treedt het verzuim van 

Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van Opdrachtgever intreedt, 

is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, 

waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 

6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke kosten, buitengerechtelijke kosten en 

executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, 

komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding 

1. VTC is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met 

directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover Opdrachtgever zijn 

verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel indien 

na het sluiten van de Overeenkomst VTC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 

geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.  

2. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke 

personen op haar van toepassing is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft 

aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin Opdrachtgever 

anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is VTC gerechtigd de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

3. Voorts is VTC gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst 

onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan 

worden gevergd. 

4. Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband 

met het door VTC op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. 

5. Voor zover dit Opdrachtgever kan worden toegerekend, is Opdrachtgever verplicht de 

schade die VTC als gevolg van de opschorting of ontbinding lijdt, te vergoeden. 

6. Indien VTC de Overeenkomst op grond van deze bepaling ontbindt, zijn alle vorderingen op 

Opdrachtgever terstond opeisbaar. 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en levering van zaken 

1. Alle door VTC geleverde zaken blijven eigendom van VTC totdat Opdrachtgever volledig heeft 

voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens VTC. 

2. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en worden nimmer beschouwd als fatale 

termijnen. 

3. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken geheel voor risico van Opdrachtgever. 
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4. Opdrachtgever dient de geleverde zaken binnen vijf dagen te keuren en, in geval van een 

gebrek, Schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan het recht op enige aanspraak vervalt. 

Artikel 10 Slotbepalingen 

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is 

Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben 

ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. 

3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter 

binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van VTC aangewezen om van geschillen 

kennis te nemen. 

 

Deel B: Aanneming van werk 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1. Deel B van deze algemene voorwaarden is, naast deel A van deze algemene voorwaarden, 

van toepassing in geval van aanneming van werk, zoals onder meer sloop- en 

saneringswerkzaamheden. 

2. De door VTC aangeboden offertes zijn gebaseerd op sloopmateriaal of sloopafval dat niet 

verontreinigd is. Indien VTC verontreiniging in het sloopmateriaal of sloopafval ontdekt zal zij 

dit melden bij Opdrachtgever. Alle kosten die voortvloeien uit de verontreiniging van het 

sloopmateriaal of het sloopafval komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 2 Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever dient alle door VTC gevraagde informatie die redelijkerwijs relevant is voor de 

opzet en/of uitvoering van de Overeenkomst, alsmede de informatie waarvan Opdrachtgever 

redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die informatie relevant is voor de opzet c.q. 

uitvoering van de Overeenkomst, zo spoedig mogelijk als daarvoor is vereist, volledig en op 

de daartoe door VTC voorgeschreven wijze aan VTC te verstrekken. Opdrachtgever staat in 

voor de juistheid van deze informatie. Opdrachtgever zal steeds alle medewerking verlenen 

aan VTC voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever neemt alle redelijke 

maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst door VTC te optimaliseren. 

2. VTC is niet gehouden over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst, dan nadat 

Opdrachtgever de noodzakelijke gegevens heeft aangeleverd en de overeengekomen 

betalingen heeft gedaan. 

3. Voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, is 

Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, er verantwoordelijk voor om 

tijdig vóór de uitvoering van de Werkzaamheden of Diensten zorg te dragen voor: 

- Een vrij toegankelijke plaats van uitvoering; 

- De afsluiting en zoveel mogelijke verwijdering van nutsvoorzieningen op de plaats van 

uitvoering; 

- Het verkrijgen van toegang tot de plaats van uitvoering op de overeengekomen tijden; 

- Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en afvoer van zaken die bij de uitvoering 

van de Werkzaamheden worden gebruikt en verwerkt, waaronder apparaten, 
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gereedschappen en andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de Werkzaamheden te 

verwerken, te plaatsen of te monteren zaken; 

- De aanwezigheid van alle in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden in 

redelijkheid benodigde voorzieningen, zoals elektriciteit en water; 

- Voor zover redelijkerwijs van de Opdrachtgever kan worden gevergd, het treffen en 

handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen 

en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke 

overheidsvoorschriften te voldoen. 

4. De door VTC te werk gestelde personen dienen kosteloos gebruik te maken van alle op de 

locatie van uitvoering door hen in redelijkheid gewenste voorzieningen, zoals elektriciteit, 

water en sanitaire voorzieningen. Opdrachtgever draagt zorg voor deze voorzieningen. 

5. De Werkzaamheden worden, zoveel mogelijk aaneengesloten, uitgevoerd gedurende 

normale werkuren. 

6. Indien de uitvoering van de Werkzaamheden en/of Diensten afhankelijk is van door de 

Opdrachtgever zelf of door haar ingeschakelde derden te verrichten prestaties, staat 

Opdrachtgever in voor de tijdige uitvoering van deze prestaties (door derden) teneinde VTC 

in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst tijdig uit te voeren. 

7. Opdrachtgever staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen van 

overheidswege en goedkeuringen van overige derden en vrijwaart VTC van alle aanspraken 

van derden wegens het ontbreken van deze vergunningen c.q. goedkeuringen. 

8. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de 

voorgaande leden van dit artikel, is VTC, onverminderd het bepaalde in het overige van deze 

algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of 

de daaruit voortvloeiende (vertragings)schade en/of daardoor ontstane wachturen aan 

Opdrachtgever door te berekenen. 

Artikel 3 Afbakening opdracht, wijziging van de overeenkomst en meerwerk 

1. De Overeenkomst omvat uitsluitend de Werkzaamheden en/of Diensten die uitdrukkelijk en 

Schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. VTC is niet gehouden uitvoering te geven 

aan Werkzaamheden en/of Diensten die zich begeven buiten het kader van hetgeen 

uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.  

2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde 

in het vorige lid, zijn bij de Overeenkomst andere dan hierin genoemde kosten niet 

inbegrepen. 

3. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk 

en/of wenselijk is om de Overeenkomst te wijzigen (waaronder begrepen een aanvulling op 

de Overeenkomst), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de 

Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst in 

kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen 

oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan het door Opdrachtgever aan VTC 

verschuldigde hoger uitvallen. In geval van een vaste aanneemsom zal VTC daarvan zoveel 

mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 

4. In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in hetgeen is 

overeengekomen, komen de hiermee in verband staande kosten voor rekening van 

Opdrachtgever. VTC zal Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde 

kosten door te berekenen, tenzij Opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten 

begrijpen. Alle kosten die VTC tot dan toe heeft gemaakt worden door Opdrachtgever 

vergoed. 
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5. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van 

uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de 

overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging van de prijs en de termijn van uitvoering. 

Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, is VTC gerechtigd om daaraan pas uitvoering te 

geven nadat Opdrachtgever Schriftelijk akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere 

voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert 

nimmer een tekortkoming van VTC op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de 

Overeenkomst te ontbinden. 

6. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan 

of aan het licht komen doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens c.q. 

informatie heeft verschaft, komen de extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.  

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VTC een verzoek tot wijziging van de 

Overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde Overeenkomst in redelijkheid 

niet van haar kan worden gevergd. 

8. Tenzij anders overeengekomen, worden zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever 

achtergelaten op de laats van het werk waar deze zaken zijn vrijgekomen. 

9. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige 

van in dit artikel bepaalde, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk Schriftelijk 

vastgelegd. 

Artikel 4 Termijnen en oplevering 

1. VTC spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen 

waartoe zij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, na te komen. Deze termijnen 

betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.  

2. Indien VTC voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door Opdrachtgever te 

verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen niet eerder aan dan 

nadat VTC deze gegevens heeft ontvangen.  

3. Binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de dag waarop het werk naar verwachting van 

VTC voltooid zal zijn, nodigt VTC Opdrachtgever uit om tot opneming van het werk over te 

gaan. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van VTC. De opneming 

geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na de hiervoor bedoelde dag. 

4. Nadat het werk door Opdrachtgever is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan VTC 

binnen 8 dagen Schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. Onthoudt 

Opdrachtgever zijn goedkeuring, dan vermeldt hij de gebreken, die de reden zijn voor 

onthouding van zijn goedkeuring. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van 

goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan VTC is 

verzonden. 

5. Wordt niet binnen 8 dagen na de opneming een Schriftelijke mededeling, inhoudende de al 

of niet goedkeuring van het werk, aan VTC verzonden, dan wordt het werk geacht te zijn 

goedgekeurd op de achtste dag na opneming. Het werk wordt voorts geacht te zijn 

goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. 

6. Geschiedt de opneming niet binnen 8 dagen na de in het derde lid bedoelde dag, dan kan 

VTC Schriftelijk een nieuwe aanvraag tot Opdrachtgever richten, met het verzoek het werk 

binnen 8 dagen op te nemen. Voldoet Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het 

werk geacht te zijn goedgekeurd op de achtste dag na de in het derde lid bedoelde dag. 

7. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig het bepaalde in de 

voorgaande leden is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of 
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geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt 

beschouwd. 

8. Na oplevering is VTC niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.  

Deel C: Terbeschikkingstelling van handarbeiders 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

Deel C van deze algemene voorwaarden is, naast deel A van deze algemene voorwaarden, van 

toepassing in het geval van Terbeschikkingstelling van een Zzp’er door VTC aan Opdrachtgever. 

Artikel 2 Terbeschikkingstelling Zzp’er 

1. VTC is in het kader van Terbeschikkingstelling steeds gerechtigd vrijelijk te bepalen welke 

Zzp’er wordt ingeschakeld.  

2. VTC heeft het recht de Zzp’er in het kader van Terbeschikkingstelling op ieder moment te 

vervangen voor een andere Zzp’er. 

Artikel 3 Arbeidsduur en werktijden 

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Zzp’er bij Opdrachtgever worden vastgelegd in 

de Opdracht. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Zzp’er zijn gelijk aan de 

bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders overeengekomen. 

2. Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Zzp’er 

voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet er op toe dat de Zzp’er de rechtens 

toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. 

3. Eventueel overwerk geschiedt niet eerder dan na toestemming van VTC en na overleg tussen 

VTC en de Zzp’er. Onder overwerk wordt verstaan het werk dat wordt verricht boven de in 

de opdracht vastgestelde tijden. 

Artikel 4 Verbod op indiensttreding 

1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande toestemming van VTC binnen 

twaalf (12) maanden na het einde van de Opdracht met de aan hem ter beschikking gestelde 

Zzp’er, rechtstreeks of via een derde, een arbeidsverhouding aan te gaan of een andere 

contractuele relatie aan te gaan of te bewerkstelligen dat voornoemde Zzp’er bij 

Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten. 

2. Bij overtreding is Opdrachtgever een boete verschuldigd van € 10.000,00 (zegge tienduizend 

euro) per Zzp’er. 

 


