
UbouwtzekermetBouwGarant

ConsumentenVoorwaardenVerbouwingenvanStichtingBouwGarant(Covo2010)
DezeConsumentenVoorwaardenVerbouwingenmetbijbehorendetoelichtingvanStichtingBouwGarantzijntotstandgekomen
inoverlegmetdeConsumentenbondendeVerenigingEigenHuisinhetkadervandeCoördinatiegroepZelfreguleringsoverlegvan
deSociaal-EconomischeRaadentredeninwerkingper1september2010.
ConsumentenVoorwaardenVerbouwingenentoelichtingbehorenbijhetBouwGarantContractvoorverbouwingen.

ARTIKEL1-Definities
Indezealgemenevoorwaardenwordtverstaanonder:
Deondernemer:natuurlijkeofrechtspersoondieals

geregistreerddeelnemervanStichting
BouwGarantvaneenconsumentop-
drachtheeftgekregentothetuitvoeren
vaneenverbouwing,vanonderhoudof
vaneenrestauratie;

Deconsument: natuurlijkepersoondieniethandelt
indeuitoefeningvaneenberoepof
bedrijfendieaaneenondernemer
opdrachtgeefttothetuitvoerenvan
eenverbouwing,vanonderhoudofvan
eenrestauratie;

Verbouwing: eenbouwkundigewijzigingaaneen
onroerendezaak;

Onderhoud: aldiewerkzaamhedendieertoedienen
omdeoorspronkelijkefunctievan
eenonroerendezaakdetechnische
prestatiesvandeonderdelendaarvan
tehandhaven;

Restauratie: aldiewerkzaamhedendiedeonroe-
rendezaakeneventueleelementen
vanin–enexterieurweeringoede
(oorspronkelijke)staatterugbrengen
endiehetnormaleonderhoudteboven
gaan;

BouwGarant: kwaliteitslabeldatwordt
    beheerddoorStichting
    BouwGarant;
GeschillencommissieVerbouwingen:
    deGeschillencommissieVerbouwingen

vandeStichtingGeschillencommis-
siesvoorConsumentenzaken(postbus
90600,2509LPDenHaag,www.
geschillencommissie.nl).

ARTIKEL2-Werkingssfeer
1. DeConsumentenvoorwaardenVerbouwingen2010

zijnvantoepassingopdeoffertevandeondernemer
enopdetusseneenconsumenteneenondernemer
geslotenovereenkomsttothetuitvoerenvaneen
verbouwing,vanonderhoudofvaneenrestauratie.

2. Afwijkingvandezealgemenevoorwaardenten
nadelevandeconsumentisniettoegestaan.

ARTIKEL3-Deofferte
1. Deoffertewordtvoorzienvaneendagtekeningen

isonherroepelijkgedurende30dagennaontvangst
doordeconsument.

2. Deoffertewordtbijvoorkeurschriftelijkofelektro-
nischgedaan,tenzijsprakeisvaneensituatiewaarin
metbekwamespoedmaatregelendienenteworden
getroffentervoorkomingofbeperkingvanschade.

3. Deofferteomvateenzovolledigennauwkeurigmo-
gelijkeomschrijvingvanhetwerk,vandebeoogde
bestemming,vandeuittevoerenwerkzaamheden
envandeteleverenmaterialen.Deomschrijving
dientvoldoendegedetailleerdtezijnomeengoede
beoordelingvandeoffertedoordeconsument
mogelijktemaken.

4. Deoffertevermeldthettijdstipwaaropdanwelde
periodewaarinmethetwerkkanwordenbegonnen
enbevateenaanduidingvandeduurvanhetwerk.

5. Deoffertegeeftinzichtindeprijsvormingmethode
dievoordeuittevoerenwerkzaamhedenzalworden
gehanteerd:aanneemsomofregie.

 a. Bijdeprijsvormingmethodeaanneemsomkomen
partijeneenvastbedragovereenwaarvoorhet
werkzalwordenverricht;

 b. Bijdeprijsvormingmethoderegiedoetdeonder-
nemereenopgavevandeprijsfactoren(o.a.

  uur-tariefeneenheidsprijzenvandebenodigde 
  materialen).Deondernemergeeftdesgevraagd
  aandeconsumenteenindicatievandetever-

wachtenuitvoeringskostendoorhetnoemenvan
eenrichtprijs,tenzijditredelijkerwijsnietmogelijkis.

6. Deoffertevermeldtdebetalingswijze.
7. Deofferteendebijbehorendetekeningen,tech-

nischeomschrijvingen,ontwerpen,calculatiesen
berekeningendiedoordeondernemerofinzijn
opdrachtzijngemaakt,blijveneigendomvandeon-
dernemer.Zijmogennietzonderzijntoestemming
aanderdenterhandwordengesteld,gekopieerdof
anderszinsvermenigvuldigdworden.Indiengeen
opdrachtwordtverleenddienendezebescheiden
binnen14dagennaeendaartoestrekkendverzoek
vandeondernemer,doordeconsumentaanhem
geretourneerdteworden.

8. Indiendeconsumentdeoffertenietaccepteert,
magdeondernemerdekostendiegemoeidzijnmet
hettotstandbrengenvandeofferteslechtsdanin
rekeningbrengenalsdeondernemerdeconsument
voorhetuitbrengenvandeofferteschriftelijkheeft
gewezenophetbestaanvandezeverplichtingen
opdehoogtevandezekosten,endeconsument
hiermeeheeftingestemd.Ingevaldeondernemer
gebruikmaaktvandezemogelijkheidendeconsu-
mentdekostenheeftvoldaan,gaandeinlid7van
ditartikelgenoemdebescheidenoverineigendom
opdeconsument.

9. Deoffertegaatvergezeldvaneenexemplaarvan
dezealgemenevoorwaarden.

ARTIKEL4-Totstandkomingvandeovereenkomst
Deovereenkomstkomttotstanddooraanvaardingvan
deoffertedoordeconsument.Deaanvaardinggebeurt
waarmogelijklangsschriftelijkeofelektronischeweg.
Ingevalvanelektronischeaanvaardingdoordecon-
sumentbevestigtdeondernemerlangselektronische
wegdeontvangstvandeopdrachtaandeconsument.
Indiendeconsumentdeoffertemondelingaanvaardt,
bevestigtdeondernemerdeopdrachtbijvoorkeur
schriftelijkdanwelelektronisch.

ARTIKEL5-Verplichtingenvandeondernemer
1. Deondernemerisverplichthetwerkgoedendeug-

delijkennaardebepalingenvandeovereenkomst
uittevoeren.Metinachtnemingvanartikel6lid5,
staatdeondernemerinvoordegoedehoedanigheid
vandebouwstoffen,voordegeschiktheidvoorhun
bestemmingenvoorhuntijdigelevering.

2. Deondernemerstaatinvoordedeugdelijkheidvan
hetdoorofnamenshemvervaardigdeontwerp.De
omstandigheiddathetontwerpdoorofnamensde
ondernemerisvervaardigdopbasisvaneenvande
consumentafkomstigschetsontwerp,ofdaaraan
gelijktestellenontwerpvoorstel,leidtniettoteen
verminderingvandezeverantwoordelijkheid.

3. Deuitvoeringvanhetwerkmoetzodanigzijn,datde
totstandkomingvanhetwerkbinnendeovereenge-
komentermijngewaarborgdis.

4. Devoordetotstandkomingvanhetwerkbenodigde
bouwvergunningwordtdoordeondernemeraan-
gevraagd.Voorrekeningvandeconsumentkomen
dekostendieinsamenhangmetdeaanvraagvan
debouwvergunningaandeoverheidenaanandere
instantiesverschuldigdzijn.

5. Alsdeaardvanhetwerkhiertoeaanleidinggeeft,
steltdeondernemerzichvoordeaanvangvanhet
werkopdehoogtevandeliggingvanondergrondse
kabelsenleidingen.

6. Hetwerkendeuitvoeringdaarvanzijnvoorrisico
vandeondernemermetingangvanhettijdstip
vanaanvangtotenmetdedagwaarophetwerkis
opgeleverdofgeachtkanwordentezijnopgeleverd.

7. Deondernemerwordtgeachtbekendtezijnmet
devoorhetwerkvanbelangzijndeoverheidsvoor-
schriftenenvoorschriftenvannutsbedrijven,voor
zoverdezeopdedagvandetotstandkomingvan
deovereenkomstgelden.Deaandenalevingvan
dezevoorschriftenverbondengevolgenzijnvoorzijn
rekening.

8. Deondernemerkanonderdelenvanhetwerkin
onderaanneminglatenuitvoeren,maarblijftvoordie
onderdelenvolledigverantwoordelijk.

9. Deondernemerisaansprakelijkvoorschadeaan
deeigendommenvandeconsument,voorzoverde
consumentaantoontdatdezedoordeuitvoering
vanhetwerkistoegebracht,tenzijdieschadehet
gevolgisvaneenomstandigheiddienietaande
ondernemeristoeterekenen.Deondernemervrij-
waartdeconsumenttegenaansprakenvanderden
totvergoedingvanschade,voorzoverdeconsument
aantoontdatdezeschadedoordeuitvoeringvanhet
werkistoegebracht,tenzijdieschadehetgevolgis
vaneenomstandigheiddienietaandeondernemer
istoeterekenen.

10.Deondernemerisverplichtdeconsumenttewijzen
oponvolkomenhedeninhetdoorofnamensde
consumentvervaardigdeontwerpenindedoorhem
terbeschikkinggesteldebouwmaterialen,eenen
andervoorzoverdeondernemerdezekendeofre-
delijkerwijsbehoordetekennen.Alsdeondernemer
deinditlidomschrevenverplichtingnietnakomt,
ishijvoordeschadelijkegevolgenvanzijnverzuim
aansprakelijk.

11. Alsdeconsumentdeondernemerverzoektomde
toepassingvanbepaaldewerkwijzenofbouwmate-
rialen,andersdandeinlid10bedoeldebouwmate-
rialen,danwelaandeondernemerverzoektbouw-
materialenbijeenbepaaldeleveranciertebetrekken,
blijftdeverantwoordelijkheidvoordebetreffende
werkwijzen,bouwmaterialenenleveranciersbijde
ondernemerberusten,tenzijdeconsumentondanks
eendoordeondernemergegevenwaarschuwing,
heeftvolhardinzijnverzoek.

12. Deondernemerisverplichttegenderisico’s,alsom-
schrevenindeleden6en9vanditartikel,voldoende
verzekerdtezijn.

ARTIKEL6-Verplichtingenvandeconsument
1. Deconsumentzorgtervoordatdeondernemertijdig

kanbeschikkenoverdegedeeltenvandewoningof
hetterreinwaaraanhetwerkzalwordenuitgevoerd.
Alsdeondernemervoorofuiterlijkbijhetsluiten
vandeovereenkomstaandeconsumentheeftme-
degedeelddathetvoordeuitvoeringvanhetwerk
noodzakelijkisdatdewoningofhetterreingeheel
ofgedeeltelijkwordtontruimd,zorgtdeconsument
tijdigvoordieontruiming.Voorofuiterlijkbijhet
sluitenvandeovereenkomststellenconsumenten
ondernemervastwelkemogelijkhedenerzijnomde
voordeuitvoeringvanhetwerkbenodigdebouwma-
terialenopteslaan.

2. Deconsumentzorgtervoordatdeondernemer
tijdigkanbeschikkenoverelektriciteit,gasenwater
ophetwerk.

3. Dekostenvanelektriciteit,gasenwatertenbehoeve
vandeuitvoeringvanhetwerkzijnvoorrekening
vandeconsument.

4. Deconsumentkantijdensdeuitvoeringvanhet
werk,doorderdenwerkzaamhedenofleveringen
latenplaatsvinden.Zodradeconsumentvandie
bevoegdheidgebruikwilmaken,informeerthijde
ondernemer.Deconsumentzorgtervoor,datdedoor
derdenuittevoerenwerkzaamhedenenleveringen
zodanigenzotijdigwordenverricht,datdeuitvoe-
ringvanhetwerkdaardoornietwordtbelemmerdof
vertraagd.

5. Deconsumentstaatinvoordebouwmaterialendie
hijmethetoogopdeuitvoeringvanhetwerkaande
ondernemerterbeschikkingstelt.

6. Alshetwerkwordtuitgevoerdnaareendoorof
namensdeconsumentvervaardigdontwerp,staat
deconsumentinvoordedeugdelijkheidvandatont-
werp,tenzijdeondernemerdieverantwoordelijkheid
uitdrukkelijkvandeconsumentheeftovergenomen.

7. Deinhetvijfdeenzesdelidomschrevenverantwoor-
delijkhedenvandeconsumentlatendewaarschu-
wingsplichtvandeondernemer,alsbedoeldin
artikel5lid10,onverlet.
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ARTIKEL7-Onvoorzieneomstandigheden
1. Onverminderdhetbepaaldeinartikel5lid5,draagt

deconsumenthetrisicovanhetdoordeonder-
nemeraantreffenvaneenzaakdieeenwezenlijke
belemmeringofbemoeilijkingvandeuitvoering
betekent,behoudensvoorzoverdeondernemer
redelijkerwijsvandeaanwezigheidvandiezaakop
dehoogtewasofopdehoogtebehoordetezijn.

2. Wanneerzichonvoorzieneomstandighedenmetbe-
trekkingtotdeaanvangenuitvoeringvanhetwerk
voordoen,doetdeondernemerhiervanzospoedig
mogelijkmededelingaandeconsumententreden
ondernemerenconsumentmetelkaarinoverleg.

3. Indiendeondernemerdeconsumentnietkan
bereiken,dienthijhetwerkteonderbreken,behalve
indiendeonvoorzieneomstandigheidonmiddellijk
handelenvereist.

4. Eventueleextrakostendiedeondernemermoetma-
keninverbandmeteenonvoorzieneomstandigheid
dieonmiddellijkhandelenvereistendieredelijkzijn
terbeperkingvandeschade,zullendoordeconsu-
mentwordenvergoed,tenzijdeomstandigheidnaar
maatstavenvanredelijkheidenbillijkheidvoorrisico
vandeondernemerkomt.

5. Indiendeonvoorzieneomstandigheidnietonmid-
dellijkhandelenvereist,kandeconsumentmeer-en
minderwerkopdragen.

ARTIKEL8-Meer-enminderwerk
1. Meer-enminderwerkwordt-behoudensspoedei-

sendeomstandigheden-voorafgaandaandeuitvoe-
ringschriftelijkofelektronischovereengekomen.In
gevalvandoordeconsumentopgedragenmeerwerk
kandeondernemeralleenaanspraakmakenopeen
verhogingvandeprijs,indienhijdeconsumenttijdig
heeftgewezenopdedaaruitvoortvloeiendeprijsver-
hoging,tenzijdeconsumentdezeprijsverhogingzelf
hadmoetenbegrijpen.

2. Hetgemisaaneenschriftelijkeofelektronischeop-
drachtlaatdeaansprakenvandeondernemerende
consumentopverrekeningvanmeer-enminderwerk
onverlet,waarbijdebewijslastrustopdegenediede
aanspraakmaakt.

3. Alsbijdeeindafrekeningvanhetwerkblijktdathet
totaalbedragvanhetminderwerkhettotaalbedrag
vanhetmeerwerkovertreft,heeftdeondernemer
rechtopeenvergoedinggelijkaan10%vanhet
verschilvandietotalen.

4. Indiendeconsumentopdrachtgeefttothet
uitvoerenvanmeerwerk,magdeondernemerbij
wijzevanvoorschot25%vanhetgeoffreerdebedrag
inrekeningbrengenalsvergoedingvooralgemene
envoorbereidendekosten.Hetresterendegedeelte
zaldeondernemereerstkunnendeclarerenbijhet
gereedkomenvanhetmeerwerkdanwelbijde
eerstkomendetermijnfactuurdaarna.Minderwerk
zaldoordeondernemerwordenverrekendbijde
eerstvolgendetermijnfactuurnadathetminderwerk
isovereengekomen.

ARTIKEL9-Stelposten
1. Stelpostenzijnindeovereenkomstgenoemdebe-

dragendieindeaanneemsomzijnbegrepenendie
bestemdzijnvoorhetzij

 • hetaanschaffenvanbouwstoffen;hetzij
 • hetaanschaffenvanbouwstoffenenhetverwer-

kendaarvan;hetzij
 • hetverrichtenvanwerkzaamheden,dieopdedag

vandeovereenkomstonvoldoendenauwkeurig
zijnbepaaldendiedoordeconsumentnader
moetenwordeningevuld.

 Tenaanzienvaniederestelpostwordtindeovereen-
komstvermeldwaaropdezebetrekkingheeft.

2. Alsdeaardvandestelpostnietofnietvoldoendeis
gespecificeerd,wordtdiegeachtuitsluitendbetrek-
kingtehebbenopdeaanschafvanbouwstoffen.

3. Alseenstelpostuitsluitendbetrekkingheeftop
deaanschafvanbouwstoffen,zijndekostenvan
verwerkingvandiebouwstoffenindeaanneemsom
begrepen.

4. Bijdetenlastevanstelpostentebrengenuitga-
venwordtgerekendmetdeaandeondernemer
berekendeprijzen.Tenzijandersovereengekomen
isdeconsumenthierovereenvergoedingvan10%
verschuldigd.Dezevergoedingwordteveneensten
lastevandestelpostgebracht.

ARTIKEL10-Prijsenbetaling
1. Deprijsdiedeconsumentmoetbetalenkannahet

momentvanhettotstandkomenvandeovereen-
komstnietmeerwordengewijzigd,behoudens
verrekeningwegensmeer-enminderwerken
stelposten,onvoorzieneomstandighedeneningeval
vanwettelijkewijzigingenvandeomzetbelasting.

2. Bijhetverschuldigdwordenvaneentermijnstuurt
deondernemereenrekeningaandeconsument.
Dezerekeningmoetbinnen2wekennaontvangst
wordenbetaald.

3. Binneneenredelijketermijnnadeopleveringstuurt
deondernemereengespecificeerdeeindafrekening
aandeconsument.Hetsaldodaarvanmoetbinnen4
wekennaontvangstwordenbetaald.

4. Deconsumentheefthetrechtomvanafdeopleve-
ringtotheteindevandeserviceperiodeeenpercen-
tagevandeaanneemsomintehouden.Vanditrecht
kandeconsumentalleengebruikmakenindiendie
inhoudingindeovereenkomstisvastgelegd.

5. Indiendeondernemereenrichtprijsafgeeft,mag
dezerichtprijsmetnietmeerdan10%wordenover-
schreden,behoudensmeerwerk,metinachtneming
vanhetbepaaldeindezevoorwaarden.Deredenvan
eeneventueleoverschrijdingvanderichtprijsdient
uitdespecificatieduidelijkteblijken.

ARTIKEL11-Oplevering
1. Hetwerkisopgeleverdwanneerdeondernemer

aandeconsumentheeftmedegedeelddathetwerk
voltooidisendezehetwerkheeftaanvaard.Ter
gelegenheidvandeopleveringwordteendoorbeide
partijenondertekendopleveringsrapportopge-
maakt.Eentekortkomingdiedoordeondernemer
nietwordterkendwordtinhetopleveringsrapport
alszodanigvermeld.

2. Hetwerkwordtalsopgeleverdbeschouwd:
 a. hetzijwanneeruiterlijk8werkdagenzijnverstre-

kennadatdeconsumentvandeondernemerde
mededelingheeftontvangendathetwerkvol-
tooidis,tenzijdeconsumentbinnendieperiode
hetwerkgemotiveerdafkeurt;

 b. hetzijwanneerdeconsumenthetwerken/ofhet
objectwaaraanhetwerkisverrichtingebruik
neemt,metdienverstandedatdooringebruikne-
mingvaneengedeeltevanhetwerk,datgedeelte
alsopgeleverdwordtbeschouwd,tenzijhetaan
deingebruiknemingverbondengevolg–opleve-
ring-nietgerechtvaardigdis.

3. Alspartijenvaststellendatgeletopdeaardof
omvangvandetekortkomingeninredelijkheidniet
vanopleveringkanwordengesproken,zaldeonder-
nemernaoverlegmetdeconsumenteennieuwe
datumnoemenwaarophetwerkgereedzalzijnvoor
oplevering.

4. Naopleveringishetwerkvoorrisicovandeconsu-
ment.Deondernemerisontslagenvandeaanspra-
kelijkheidvoortekortkomingendiedeconsumentop
hettijdstipvanopleveringredelijkerwijshadmoeten
ontdekken,onverminderddebepalingeninartikel12
en13.

5. Debijopleveringgeconstateerdeenerkendetekort-
komingenwordenzospoedigmogelijk,dochuiterlijk
binnen15werkdagen,hersteld,tenzijdeondernemer
aantoontdatditredelijkerwijsnietterealiserenis
binnendezetermijn.Determijnvan15werkdagen
geldtookalsdeondernemerbesluitomeendoor
hemaanvankelijknieterkendetekortkomingalsnog
teherstellen.

6. Bijoverschrijdingvandeovereengekomenbouwtijd
isdeondernemereengefixeerdeschadevergoe-
dingaandeconsumentverschuldigdvan€40per
kalenderdagtotdedagwaarophetwerkaande
consumentwordtopgeleverd,tenzijdeondernemer
aantoontdatditkomtdoor(weers-)omstandig-
hedendienietvoorzijnrisicozijnofwanneerde
ondernemerinredelijkheidaanspraakkanmakenop
bouwtijdverlenging.

7. Alsdoordeondernemereendagvanopleveringis
aangekondigddieligtbinnendeovereengekomen
bouwtijd,dochopdiedagblijktdatinredelijkheid
nietvanopleveringkanwordengesproken,isdeinlid
6bedoeldeschadevergoedingverschuldigdvanafde
aangekondigdedagvanopleveringtotdedagwaarop
hetwerkaandeconsumentwordtopgeleverd.

8. Alsdemededelingdathetwerkzalwordenopgele-
verdopeendagdieligtbinnendeovereengekomen
bouwtijdnadiendoordeondernemerwordther-
roepen,ishijdeinlid6bedoeldeschadevergoeding
verschuldigdvanafdeaangekondigdedagvan

 opleveringtotdedagwaarophetwerkaande
consumentwordtopgeleverd,tenzijdeondernemer
aannemelijkmaaktdatdeconsumentalsgevolgvan
hetherroepengeennadeelondervindt.

9. Deindeleden6,7en8vanditartikelgenoemde
schadevergoedingiszonderingebrekestelling

 verschuldigdenkanwordenverrekendmethetgeen
deondernemernogtoekomt.

10.Degefixeerdeschadevergoedingbedraagtbijeen
overeengekomenaanneemsomkleinerofgelijkaan

 €20.000tenhoogste25%vandieaanneemsomen
bijeenovereengekomenaanneemsomgroterdan
€20.000tenhoogste15%vandieaanneemsom.
Indiendeconsumentonderoverleggingvan

 genoegzamebewijzenaantoontdatdedoorde
overschrijdingvandeopleveringsdatumdoorhem
geledenwerkelijkeschadeinredelijkheidmeerbe-
draagtdanhetbedraguithoofdevandegefixeerde
schadevergoeding,heeftdeconsumentrechtop
aanvullendeschadevergoedingindiendebillijkheid
ditklaarblijkelijkvereist.

11.Indiendetermijn,waarbinnenhetwerkzalworden
opgeleverd,isuitgedruktinwerkbarewerkdagen,
wordtonderwerkdagverstaaneenkalenderdag,
tenzijdezevaltopeenalgemeenofterplaatse
vanhetwerkerkende,ofdoordeoverheiddanwel
bijofkrachtenscollectievearbeidsovereenkomst
voorgeschrevenrust-offeestdag,vakantiedagof
anderenietindividuelevrijedag.Werkdagenworden
alsonwerkbaarbeschouwd,wanneerdaaropdoor
nietvoorrekeningvandeondernemerkomende
omstandighedengedurendetenminste5urendoor
hetgrootstedeelvandearbeidersofmachinesniet
kanwordengewerkt.

ARTIKEL12-Serviceperiode
1. Nadeopleveringgeldteenserviceperiodevan2

maanden.Deondernemerzaltekortkomingendie
indeserviceperiodeaandedagtredenzospoedig
mogelijkeniniedergevalbinnenredelijketermijn
herstellen,metuitzonderingvandiewaarvanhij
aannemelijkmaaktdatdeoorzaakdaarvanistoete
rekenenaandeconsument.

2. Wanneereenconsumentbinnendeserviceperiode
aandeondernemerschriftelijkofelektronischeen
afwijkingmeldtvanhetgeenisovereengekomen
waardoordeconsumentschadelijdt,isdeonder-
nemergehoudenomhetgeenisovereengekomen
alsnogteleveren,tenzijdeafwijkingvoordeople-
veringaandeconsumentschriftelijkofelektronisch
iskenbaargemaaktendeconsumentdaarmee
heeftingestemd.Indiennakominginredelijkheid
nietmeervandeondernemerverlangdkanworden,
heeftdeconsumentrechtopschadevergoeding.

ARTIKEL13-Aansprakelijkheidnaafloopvandeservice-
periode
1. Nadeserviceperiodeisdeondernemernietmeer

aansprakelijkvoortekortkomingenaanhetwerk
tenzij:

 a. hetwerkofenigonderdeeldaarvaneentekortko-
mingbevatdiedoordeconsumentredelijkerwijs
nieteerderdanophettijdstipvanontdekking
onderkendhadkunnenworden;

 b. hetwerkofenigonderdeeleenernstigetekort-
komingheeft.Eentekortkomingisslechtsals
ernstigaantemerkenalsdiedehechtheidvande
constructieofeenwezenlijkonderdeeldaarvan
aantastofingevaarbrengt,hetzijhetwerk

  ongeschiktmaaktvoorzijnbestemming.
2. Deconsumentzalvaneentekortkomingbinnen

redelijketermijnnadeontdekkingmededelingaan
deondernemerdoen.

3. Derechtsvorderinguithoofdevaneentekortkoming
alsbedoeldinheteerstelidondera,isnietontvanke-
lijkalszijwordtingesteldna5jarennaafloopvande
serviceperiode.

4. Derechtsvorderinguithoofdevaneentekortkoming
alsbedoeldinheteerstelidonderb,isnietontvanke-
lijkalszijwordtingesteldna20jarennaafloop

 vandeserviceperiode.
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ARTIKEL14-Ingebrekeblijvenvandeconsument
1. Deconsumentisinverzuimvanafhetverstrijkenvan

debetalingsdatum.Deondernemerzendtnahet
verstrijkenvandiedatumeenbetalingsherinnering
engeeftdeconsumentdegelegenheidbinnen14
dagennaontvangstvandezebetalingsherinnering
alsnogtebetalen.

2. Alsnahetverstrijkenvandetermijnvandebeta-
lingsherinneringnogsteedsnietisbetaald,isde
ondernemergerechtigdrenteinrekeningtebrengen
vanafhetverstrijkenvandebetalingsdatum.Deze
renteisgelijkaandewettelijkerente.Bovendien
kandeondernemerhetwerkstilleggen,mitshijde
consumentnahetverstrijkenvandetermijnvande
betalingsherinneringschriftelijkheeftaangemaand
omalsnogbinnen7dagentebetalenendiebetaling
isuitgebleven.Dezestilleggingstaaternietaan
indewegdatdeondernemervergoedingvordert
vandeschadeenkostendievoortvloeienuithetin
gebrekeblijvenvandeconsument.Deondernemer
zorgtervoordatdeschadeenkostenbinnenrede-
lijkegrenzenblijven.

3. Alstijdenshetopgrondvanhetvorigelidstilliggen
vanhetwerkschadeaanhetwerkontstaat,komt
dezenietvoorrekeningvandeondernemer,mitshij
deconsumenttevorenschriftelijkheeftgewezenop
ditaanhetstilleggenverbondengevolg.

ARTIKEL15-Ingebrekeblijvenvandeondernemer
1. Alsdeondernemerzijnverplichtingenterzakevan

deaanvangofdevoortzettingvanhetwerkniet
nakomt,kandeconsumenthemaanmanenomzo
spoedigmogelijkdeuitvoeringvanhetwerkaante
vangenofvoorttezetten.Deaanmaninggebeurtbij
voorkeurschriftelijk.

2. Deconsumentisbevoegdhetwerkdoorderdente
doenuitvoerenofvoortzetten,alsdeondernemer
naverloopvan10werkdagennaontvangstvandein
hetvorigelidbedoeldeaanmaningingebrekeblijft.

3. Inhetinhetvorigelidbedoeldegevalheeftde
consumentrechtopvergoedingvandeuithetin
gebrekeblijvenvandeondernemervoortvloeiende
schadeenkosten.

4. Deconsumentzorgtervoordatdekostendievoorde
ondernemervoortvloeienuitdetoepassingvande
vorigeledenbinnenredelijkegrenzenblijven.

ARTIKEL16-Opschortingvandebetaling
Indienhetwerknietvoldoetaandeovereenkomst,dan
welinhetgevalvannietnakoming,heeftdeconsu-
menthetrechtdebetalingopteschortenindienaan
dedaarvoorgeldendewettelijkevereistenisvoldaan
enhetopteschortenbedraginredelijkeverhouding
staattotdegeconstateerdetekortkoming.Bijvoorkeur
berichtdeconsumentschriftelijkofelektronischaande
ondernemeropwelkegronddeopschortingberust.

ARTIKEL17-Stilleggingvanhetwerk
1. Deconsumentisbevoegddeuitvoeringvanhetwerk

geheelofgedeeltelijkstilteleggen.
2. Opinitiatiefvandeconsumentregelenpartijende

gevolgenvandestillegging.
3. Alsnietanderswordtafgesproken,geldthetvol-

gende:
 • dekostenvanvoorzieningendiedeondernemer

tengevolgevandestillegging
 • moettreffenwordenaanhemvergoed;
 • schadediedeondernemertengevolgevande

stillegginglijdtwordtaanhemvergoed;
 • duurtdestillegginglangerdan14dagen,dan

heeftdeondernemerrechtopbetalingvanhet
uitgevoerdewerk;

 • duurtdestilleggingvanhetwerklangerdan1
maand,danisdeondernemer

  bevoegdhetwerkinonvoltooidestaatte
  beëindigen.Indatgevalwordtdoorpartijen
  doormiddelvaneengezamenlijkeopnemingde

omvangendetoestandvanhetuitgevoerdewerk
vastgelegdenwordtafgerekendovereenkomstig
hetbepaaldeinartikel18.

4. Deinhettweedeenderdelidomschrevengevolgen
tredennietinalsdestillegginghetgevolgisvaneen
tekortkomingindenakomingdoordeondernemer.

ARTIKEL18-Opzegging
Deconsumentisbevoegddeovereenkomstgeheelof
gedeeltelijkoptezeggen.Tenzijhetbepaaldeinartikel
17lid4ofartikel15vantoepassingis,heeftdeonder-
nemerrechtopdeaanneemsom,vermeerderdmetde
kostentotbehoudvanhetwerkenverminderdmet
dehemdoordebeëindigingbespaardekosten.Ingeval
vaneendergelijkeopzeggingzendtdeondernemerde
consumenteengespecificeerdeeindafrekening.Met
hetoogopdieeindafrekeningwordtdoorpartijendoor
middelvaneengezamenlijkeopnemingdeomvangen
detoestandvanhetuitgevoerdewerkvastgelegd.

ARTIKEL19-Klachtenbehandeling
1. Klachtenoverdeuitvoeringvandeovereenkomst

moetenzovolledigenduidelijkmogelijkworden
omschrevenenmoetentijdignadatdeconsument
degebrekenheeftontdektschriftelijkofelektronisch
wordeningediendbijdeondernemer.Niettijdig
indienenvandeklachtkantotgevolghebbendat

 deconsumentzijnrechtenterzakeverliest.
2. Alsdeconsumentdeondernemervaneentekort-

komingaanhetwerkopdehoogtestelt,isde
 ondernemerverplichtomzospoedigmogelijk
 aandeconsumentmedetedelenofhijbereidis

detekortkomingteverhelpen.Alshijdaartoeniet
bereidis,vermeldthijderedenendaarvan.

ARTIKEL20-Bemiddelingsregeling
Indiendeklachtenbehandelingdoordeondernemer
nietheeftgeleidtoteenoplossing,isersprakevaneen
geschil.Deconsumentkanzichbinnenzeswekenna
hetontstaanvanhetgeschilwendentotdeBouw-
GarantServicedesk,Postbus340,2700AHZoetermeer,
telnr.09002242242(lokaaltarief).DeBouwGarant
Servicedeskzalinhetgeschilbemiddelenentrachten
hetgeschilinderminneoptelossenvolgenshet
reglementklachtbehandelingvandeStichting
BouwGarant.Voordebemiddelingkaneenvergoeding
verschuldigdzijnvantenhoogste€100.

ARTIKEL21-Geschillenregeling
1. Isdeinartikel20genoemdebemiddelingspoging

nietgeslaagd,ofgeeftdeconsumentnietde
voorkeuraanbemiddeling,dankandeconsument
hetgeschilaanhangigmakenbijdeGeschillencom-
missieVerbouwingen.Inhetgevaldatisbemiddeld
doorBouwGarantdientdeconsumenthetgeschil
binnenzeswekennadatBouwGarantschriftelijk
heeftgeconstateerddatdebemiddelingniettoteen
oplossingheeftgeleid,bijdeGeschillencommissie
Verbouwingenaanhangigtemaken.Inhetgeval
datnietdoorBouwGarantisbemiddeld,dientde
consumenthetgeschiluiterlijkdriemaandenna
hetontstaandaarvanbijdeGeschillencommissie
Verbouwingenaanhangigtemaken.

2. Wanneerdeconsumenteengeschilaanhangig
maaktbijdeGeschillencommissieVerbouwingen,
isdeondernemeraandezekeuzegebonden.Indien
deondernemereengeschilaanhangigwilmakenbij
deGeschillencommissieVerbouwingen,moethijde
consumentvragenzichbinnenvijfwekenuittespre-
kenofhijdaarmeeakkoordgaat.Deondernemer
dientdaarbijaantekondigendathijzichnahetver-
strijkenvandevoornoemdetermijnvrijzalachten
hetgeschilbijderechteraanhangigtemaken.

3. DeGeschillencommissieVerbouwingendoetuit-
spraakmetinachtnemingvandebepalingenvanhet
voorhaargeldendereglement.Debeslissingenvan
deGeschillencommissieVerbouwingengeschieden
krachtensdatreglementbijwegevanbindend
advies.Hetreglementwordtdesgevraagdtoege-
zonden.Voordebehandelingvaneengeschiliseen
vergoedingverschuldigd.

4. Uitsluitendderechterdanweldehierboven
genoemdeGeschillencommissieisbevoegdvan
geschillenkennistenemen.

ARTIKEL22-Nakomingsgarantie
1. Indieneenondernemerdeverplichtingendiehem

ineenbindendadvieszijnopgelegdtenopzichte
vandeconsumentnietbinnendedaarvoorinhet
bindendadviesgesteldetermijnnakomt,neemt
BouwGarantdezeverplichtingenovertothetmaxi-
mumgenoemdindeleden2en3.Deovernamedoor
BouwGarantvanverplichtingenvandeondernemer
wordtopgeschortindienenvoorzoverhetbindend

adviesbinnentweemaandennadagtekening
daarvantertoetsingaanderechterisvoorgelegd
envervaltdoorhetinkrachtvangewijsdegaanvan
hetvonniswaarbijderechterhetbindendadvies
onverbindendheeftverklaard.

2. Voordeinlid1genoemdenakomingsgarantievan
BouwGarantgeldteenmaximumuittekeren
bedragvan€10.000perbindendadvies,onderde
voorwaardedatdeconsumentzijnvorderingopde
ondernemeraanBouwGarantoverdraagt.Indien
devorderingvandeconsumentopdeondernemer
meerbedraagtdan€10.000,dankrijgtdeconsu-
ment€10.000uitgekeerdonderdezelfdevoor-
waardeenkandeconsumentzijnvorderingvoorhet
meerdereomnietoverdragenaanBouwGarantter
incassoomdezenainning,onderaftrekvandereeds
uitgekeerde€10.000,tevoldoenaandeconsument.
BouwGarantverplichtzichomvooreigenrekening
overtegaantothettreffenvanincassomaatregelen
tegendeinlid1genoemdeondernemer,waaronder
begrepenhetzonodiginrechteinvorderenvanhet
bedrag.Eeneventueleproceskostenvergoedingkomt
aanBouwGaranttoe.TevenskomtaanBouwGarant
toeeenrentevergoedingoverdereedsuitgekeerde
€10.000.Eeneventuelerentevergoedingoverhet
meerderekomtaandeconsumenttoe.BouwGarant
zaldezerentevergoedinguitkerenaandeconsu-
ment.

3. Ingevalvansurséancevanbetaling,schuldsanering,
faillissementenbedrijfsbeëindigingvandeonderne-
mergeldtdenakomingsgarantietoteenbedragvan
€10.000perbindendadvies,metdienverstandedat:

 • denakomingsgarantieindezegevallenslechts
vantoepassingisindienhetgeschildoorde

  Geschillencommissieopdezittingisbehan-
deldeneeneindbeslissingisgewezenvoorhet
momentvansurséancevanbetaling,schuld-
sanering,faillissementofbedrijfsbeëindiging

  vandeondernemeren,
 • hettotaaldoorBouwGarantopbasisvandena-

komingsgarantieaanconsumentenuittekeren
bedragindezegevallennietmeerbedraagtdan
€40.000perondernemer,waarbijdeafhande-
lingvandeberoepenvanconsumentenopde
nakomingsgarantiegebeurtopvolgordevan
binnenkomstbijBouwGarantvanhetschriftelijk
beroepopdenakomingsgarantievandeconsu-
menttothetmaximumvanhetintotaalvande
aandeconsumentenperondernemeruittekeren
bedragvan€40.000isbereikt.

4. Hetbepaaldeinlid3doetgeenafbreukaanhet
rechtvandeconsumentombijderechternakoming
vanhetbindendadviesdoordeondernemerte
vorderen.

5. Voortoepassingvandezenakomingsgarantieisver-
eistdatdeconsumenteenschriftelijkberoepdoet
bijBouwGarant,Postbus340,2700AHZoetermeer,
ziewww.bouwgarant.nl.

ARTIKEL23-Wijziging
BouwGarantzaldezealgemenevoorwaardenslechts
wijzigeninoverlegmetdeConsumentenbonden
VerenigingEigenHuis.
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