
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BT  ELEKTROTECHNIEK 

 

 

Artikel 1 Definities: 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

A. Werkzaamheden: 

1. Het uitvoeren van alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden zoals onder andere 

de totale elektrische installatie, en het plegen van service en onderhoud. Alle in samenhang 

met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen 

eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst. 

2. Het leveren van benodigde materialen voor de onder artikel 1.A sub 1 genoemde 

werkzaamheden. 

3. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de 

uitvoering van deze werkzaamheden. 

 

B. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan BT Elektrotechniek een 

opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten. 

 

C. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en  BT 

Elektrotechniek zijn overeengekomen, tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag al dan 

niet op basis van een offerte. 

 

D. Vrij of regiewerk: Alle werkzaamheden als bedoeld onder artikel 1 sub A, welke niet tussen 

opdrachtgever en  BT Elektrotechniek zijn overeengekomen conform artikel 1 sub C. 

 

E. Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur 

door één persoon. Het uurloon wordt in de offerte aangegeven. Aan de opdrachtgever wordt 

het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met 

inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk. 

 

F. Bedragen en prijzen: Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn 

exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking: 

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot 

uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door  BT Elektrotechniek gedaan aan of 

aangegaan met derden. 

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1. 

bekendgemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en BT Elektrotechniek te zijn 

geaccepteerd. 

 

Artikel 3 Verplichtingen opdrachtgever: 

1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat: 

a. BT Elektrotechniek op de vooraf  bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de 

plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) en 

toegang dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere 

overheidsvoorschriften; 

b. BT Elektrotechniek tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en 

goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De 

opdrachtgever overlegt hierover met BT Elektrotechniek indien hij dit nodig acht; 

c. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die 

werkzaamheden zijn beëindigd voordat BT Elektrotechniek zijn werkzaamheden 

aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. 

d. BT Elektrotechniek binnen een redelijke termijn, van ten minste 3 dagen, voor de 

datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden 

nemen wordt gewaarschuwd, indien BT Elektrotechniek zijn werkzaamheden niet op 

het afgesproken tijdstip kan verrichten; 

e. BT Elektrotechniek tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, 

opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; 

f. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van 

overtollige materialen e.d.; 

g. BT Elektrotechniek kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel 

benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor 

rekening van de opdrachtgever; 

h. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van BT Elektrotechniek opgeslagen of 

opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke 

vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden; 

i. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval; 

j. op de locatie van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar BT 

Elektrotechniek en/of de door BT Elektrotechniek ingeschakelde derden in het kader 

van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door 

BT Elektrotechniek en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige 

voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden. 

2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, 

gereedschappen en machines e.d. die BT Elektrotechniek tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft opgeslagen. 

3. De opdrachtgever staat BT Elektrotechniek toe naamsduidingen en reclame op het 

werkterrein of aan het werk aan te brengen. 

4. De opdrachtgever is verplicht BT Elektrotechniek te informeren over de ligging van kabels, 

leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords. 

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. 

De opdrachtgever vrijwaart BT Elektrotechniek voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet 

juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 

6. Indien de opdrachtgever niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Van 

BT Elektrotechniek gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het 

moment dat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in 

verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra 

werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 4 Overeenkomsten:  

Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij of regiewerk en/of 

overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling)  

 

 

 

 

 

 

 

 

en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben, worden eerst door 

schriftelijke bevestiging van BT Elektrotechniek voor hem bindend. De inhoud van de 

orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. 

 

 

Artikel 5: Levering, (op)leveringstermijn 

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht en/of de zaken 

moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen 

uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien BT Elektrotechniek zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve 

schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

2. Bij levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie 

beschouwd en kan door  BT Elektrotechniek per transactie worden gefactureerd. 

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op opdrachtgever op het moment van 

levering. 

4. Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de 

opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of 

geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. 

 

Artikel 6 Wijzigingen in aangenomen werk: 

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen BT Elektrotechniek en 

opdrachtgever overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en 

minderwerk dient schriftelijk door t BT Elektrotechniek te worden bevestigd. 

2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; 

b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van 

verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; 

c. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald. 

3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij 

partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft BT 

Elektrotechniek recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het 

minderwerk. 

 

Artikel 7 Uitvoerbaarheid van de opdracht: Indien naar het oordeel van BT Elektrotechniek 

de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke 

terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in 

de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft BT Elektrotechniek het recht de 

werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden 

voortduren. Hierbij heeft BT Elektrotechniek het recht de werkzaamheden, nadat de 

omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar 

zijn oordeel in het kader van het instaan van de correcte uitvoering van de werkzaamheden 

noodzakelijk is. 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid: 

1. BT Elektrotechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van 

overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of 

stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van BT Elektrotechniek, zijn 

personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van 

opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend 

personeel. 

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid 

van BT Elektrotechniek - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs 

van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie 

geldt als enige en volledige schadevergoeding. 

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is BT Elektrotechniek 

nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, 

voor zover de schade gedekt wordt door een door BT Elektrotechniek gesloten verzekering. 

4. Stelt opdrachtgever materialen, onderdelen en/of zaken voor verdere verwerking c.q. 

montage beschikbaar, dan is BT Elektrotechniek verantwoordelijk voor een correcte 

verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen, onderdelen en/of zaken zelf. 

 

Artikel 9 Betalingen: 

1. Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Compensatie of 

schuldvergelijking/verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Indien BT Elektrotechniek een langer krediet dan 14 dagen na factuurdatum toestaat, dan 

wel dit ten onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag of 

het niet-betaalde gedeelte daarvan, aan BT Elektrotechniek een rente verschuldigd zijn ter 

hoogte van het wettelijke rentepercentage. 

3. Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als 

buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever. 

 

Artikel 10 Klachten en wanprestaties: 

1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering 

van materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum 

schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de 

levering van materialen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van 

werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van 

materialen schriftelijk te zijn ontvangen. 

2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten 

niet opgeschort. 

3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet 

ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na 

beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen. 

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde goederen blijven eigendom van BT 

Elektrotechniek, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald. 

 

Artikel 12 Geschillen: Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede 

uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de 

beslissingen van de bevoegde rechter. Op de rechtsverhouding tussen BT Elektrotechniek en 

haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is 

bevoegd van enig geschil tussen BT Elektrotechniek en een opdrachtgever kennis te nemen.  


