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Algemene voorwaarden voor het leveren van goederen of diensten en aanvaarden van opdrachten 
door Johan Jansen BB&R B.V. 

1.1 Algemene bepalingen 
1.1.1 Toepasselijkheid  

Artikel 1.1.1.1  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de opdrachtgever 
(wederpartij) aan Johan Jansen BB&R B.V. worden verstrekt. Dit betreft derhalve de uitbesteding van werk 
door wederpartij aan Johan Jansen BB&R B.V., de betrekking van goederen of diensten door wederpartij van 
Johan Jansen BB&R B.V. en de inhuur van materieel door wederpartij van Johan Jansen BB&R B.V.  
Artikel 1.1.1.2  
Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde zijn voor Johan Jansen BB&R B.V. slechts bindend 
indien en voorzover Johan Jansen BB&R B.V. zich uitdrukkelijk en schriftelijk met genoemde afwijkingen 
akkoord heeft verklaard.  
Artikel 1.1.1.3  
Aan eventueel tussen partijen overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de 
wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. Verwijzingen door wederpartij naar 
eigen voorwaarden worden door Johan Jansen BB&R B.V. niet geaccepteerd.  

1.1.2 Opdracht  
Artikel 1.1.2.1  
In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdracht” verstaan de overeenkomst waarbij Johan Jansen BB&R 
B.V. zich jegens de wederpartij verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden en levering van goederen of 
diensten te verrichten dan wel opgedragen werk tot stand te brengen. Onder “werk” wordt verstaan de door 
Johan Jansen BB&R B.V. te leveren prestatie.  
Artikel 1.1.2.2  
Indien de opdracht schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van de ondertekening van de 
overeenkomst door Johan Jansen BB&R B.V. dan wel op de dag van verzending van de schriftelijke 
opdrachtbevestiging door Johan Jansen BB&R B.V.  
Artikel 1.1.2.3  
Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Johan Jansen BB&R B.V. in overleg al dan niet schriftelijk 
vastgelegd met wederpartij tijdens de uitvoering van de opdracht boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk 
vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door haar boven de in de overeenkomst 
of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.  
Artikel 1.1.2.4  
Mondelinge toezeggingen of afspraken met ondergeschikten van Johan Jansen BB&R B.V. binden Johan Jansen 
BB&R B.V. niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.  

1.1.3 Aanbieding 
Artikel 1.1.3.1  
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een 
aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Johan Jansen BB&R B.V. het recht het 
aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  
Artikel 1.1.3.2  
Elke aanbieding is, tenzij dit in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld en omschreven, gebaseerd op 
uitvoering van de opdracht door Johan Jansen BB&R B.V. onder normale omstandigheden en gedurende 
normale werkuren.  
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1.1.4 Prijs 
Artikel 1.1.4.1 
De door Johan Jansen BB&R B.V. opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten. 
Eventueel benodigde emballage is, tenzij dit in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld, niet in de prijs 
opgenomen en wordt niet teruggenomen.  
Artikel 1.1.4.2  
Indien na de datum van totstandkoming van de opdracht kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is Johan 
Jansen BB&R B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Dit geldt zelfs 
indien de kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan ingevolge voorzienbare omstandigheden.  
Artikel 1.1.4.3  
Zodra bekend is wat het in rekening te brengen bedrag is van door Johan Jansen BB&R B.V. uitgevoerd 
meerwerk zal dit aan wederpartij worden doorbelast.  

1.1.5 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen 
Artikel 1.1.5.1  
Door wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven e.d. zijn 
slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door Johan Jansen BB&R B.V. en 
wederpartij getekende overeenkomst of een door Johan Jansen BB&R B.V. getekende opdrachtbevestiging.  
Artikel 1.1.5.2  
De door Johan Jansen BB&R B.V. vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, 
beschrijvingen, modellen, gereedschappen, hulpmiddelen e.d. blijven haar eigendom ongeacht of daarvoor 
kosten in rekening zijn gebracht. De informatie die in hiervoor genoemde zaken besloten ligt c.q. ten grondslag 
ligt blijft exclusief voorbehouden aan Johan Jansen BB&R B.V.; zonder schriftelijke toestemming zal wederpartij 
deze informatie niet kopiëren, aan derden tonen, gebruiken voor andere doeleinden dan de opdracht of 
bekend maken.  

1.1.6 Levertijd  
Artikel 1.1.6.1  
Indien de opdracht aan Johan Jansen BB&R B.V. uitsluitend bestaat uit de levering van goederen c.q. 
materialen, zijn deze door de wederpartij geaccepteerd bij levering af fabriek c.q. werf zodra de goederen c.q. 
materialen in of op de vervoermiddelen zijn geladen en bij franco levering zodra de goederen c.q. materialen 
ter plaatse zijn aangevoerd en, indien overeengekomen, gelost.  
Artikel 1.1.6.2  
Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de kwaliteit van het geleverde product voor 
rekening en risico van de wederpartij.  
Artikel 1.1.6.3  
Opgegeven levertijden zullen nooit beschouwd worden als fatale levertijden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Johan Jansen BB&R B.V. derhalve schriftelijk in 
gebreke te worden gesteld.  
Artikel 1.1.6.4  
De levertijd gaat in op de dag van totstandkoming van de opdracht, de dag van ontvangst door Johan Jansen 
BB&R B.V. van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. 
of op de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.  
Artikel 1.1.6.5  
De levertijd is altijd gebaseerd op de op het moment van het tot stand komen van de aanbieding en opdracht 
geldende werkomstandigheden. Indien deze omstandigheden wijzigen of buiten de schuld  
van Johan Jansen BB&R B.V. zich andere omstandigheden voordoen waardoor vertraging optreedt, zal de 
levertermijn voor zover nodig worden verlengd. Dit geldt eveneens als leveranciers van Johan Jansen BB&R B.V. 
voor het werk benodigde materialen niet tijdig kunnen leveren.  

1.1.7 Aansprakelijkheid en reclames  
Artikel 1.1.7.1  
Indien aan het geleverde gebreken voorkomen, waarvoor Johan Jansen BB&R B.V. garanties heeft verstrekt, 
dan is de aansprakelijkheid van Johan Jansen BB&R B.V. hiervoor beperkt tot ten hoogste de vervanging of het 
herstel van de gebrekkige goederen c.q. materialen.  
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Artikel 1.1.7.2  
Reclames wegens veronderstelde schade of gebreken dienen op straffe van verval schriftelijk te geschieden 
binnen 5 werkdagen na het tijdstip waarop de schade of gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden 
worden.  
Artikel 1.1.7.3  
Indien Johan Jansen BB&R B.V. een werk heeft aangenomen, in regie uitvoert of uitvoert op basis van 
nacalculatie, al of niet met bijlevering van materialen, en er zich aan het werk gebreken voordoen waarvoor 
uitdrukkelijk schriftelijk garanties voor zijn verstrekt, dan is de aansprakelijkheid van Johan Jansen BB&R B.V. 
beperkt tot het herstel van het desbetreffende gebrekkige onderdeel, met een maximum van 10% van de 
aanneemsom.  
Artikel 1.1.7.4  
Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van Johan Jansen BB&R B.V. en behoudens de artikelen 3.1.7.1, 
3.1.7.2 en 3.1.7.3 is alle aansprakelijkheid van Johan Jansen BB&R B.V. uitgesloten, zoals bedrijfsschade, andere 
indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.  

1.1.8 Opschorting en ontbinding  
Artikel 1.1.8.1  
Indien Johan Jansen BB&R B.V. door overmacht geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de overeengekomen 
werkzaamheden uit te voeren, is Johan Jansen BB&R B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de 
opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten 
voor de duur van de periode waarin de overmacht zich voordoet, zonder dat zij tot schadevergoeding zal zijn 
gehouden.  
Artikel 1.1.8.2  
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Johan Jansen BB&R B.V. onafhankelijke omstandigheid, 
ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de opdracht reeds te voorzien, die nakoming van de 
opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen 
in het bedrijf van Johan Jansen BB&R B.V. of haar leverancier(s).  
Artikel 1.1.8.3  
Indien Johan Jansen BB&R B.V. de opdracht in een geval van overmacht geheel of gedeeltelijk annuleert mag 
een evenredig deel van de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.  
Artikel 1.1.8.4  
In geval van faillissement of surseance van betaling of indien wederpartij niet op eerste verzoek van Johan 
Jansen BB&R B.V. deugdelijk zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, heeft Johan Jansen 
BB&R B.V. het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden of 
op te schorten en/of al haar vorderingen op wederpartij met onmiddellijke ingang op te eisen.  
Artikel 1.1.8.5  
Indien wederpartij zich op welke manier dan ook niet voldoet aan zijn verplichtingen houdt Johan Jansen BB&R 
B.V. zich het recht voor, zonder dat daarbij de verplichtingen van wederpartij komen te vervallen of worden 
opgeschort, zonder rechterlijke tussenkomst het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten. Hiervan zal Johan 
Jansen BB&R B.V. de wederpartij schriftelijk mededeling doen.  

1.1.9 Werktijden  
Artikel 1.1.9.1  
Tenzij dit in de overeenkomst anders is vastgelegd zullen geen werkzaamheden worden verricht gedurende de 
nacht, op zaterdag, zondag, door Johan Jansen BB&R B.V. vastgestelde roostervrije dagen en algemeen 
erkende feestdagen.  

1.1.10 Betaling  
Artikel 1.1.10.1  
Betaling dient zonder enige aftrek of verrekening, tenzij met schriftelijke toestemming van Johan Jansen BB&R 
B.V., te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.  
 
Artikel 1.1.10.2  
Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de wederpartij in rekening is gebracht en eveneens zonder 
aftrek of verrekening binnen 30 dagen na de factuurdatum.  
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Artikel 1.1.10.3  
De door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten 
en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening 
betrekking heeft op latere facturen.  
Artikel 1.1.10.4  
Bij niet tijdige betaling wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Johan Jansen 
BB&R B.V. het recht om zonder enige ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente per maand 
in rekening te brengen evenals alle door haar inzake de inning van de vordering te maken gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten.  
Artikel 1.1.10.5  
Johan Jansen BB&R B.V. is gerechtigd bedragen, die zij te eniger tijd van wederpartij zal hebben te vorderen, te 
verrekenen met bedragen die zij te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft.  
Artikel 1.1.10.6  
Alle geleverde goederen of materialen blijven onvervreemdbaar eigendom van Johan Jansen BB&R B.V. totdat 
wederpartij zal hebben voldaan hetgeen hij krachtens deze voorwaarden verschuldigd is of zal zijn. Dit geldt 
niet alleen voor goederen of materialen die louter worden geleverd maar ook in die gevallen waar die 
goederen of materialen onderdeel vormen van een aan Johan Jansen BB&R B.V. uitbesteedt werk.  
Artikel 1.1.10.7  
Reclames op facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Johan Jansen BB&R B.V. te 
worden ingediend. Na die tijd wordt wederpartij geacht zich akkoord te bevinden met de desbetreffende 
facturen.  

1.1.11 Toepasselijk recht en geschillen  
Artikel 1.1.11.1  
De rechtsverhouding tussen Johan Jansen BB&R B.V. en wederpartij wordt beheerst door het Nederlands recht.  
 


