
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN     –     HOUT EN VORM 
 
1. Algemeen 

1.1 De gebruiker van deze algemene voorwaarden – Hout en Vorm - is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 23392673, gevestigd Maasheseweg 69a, 5804 AB Venray. 
 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die opdrachtgever met Hout 
en Vorm sluit. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht. 
 

1.3 Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van Hout en Vorm. 
 

1.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn 
overeengekomen.  
 

1.5  Hout en Vorm behoudt het recht haar website inclusief algemene voorwaarden ten allen tijde aan te passen.  
 

2. Uitvoering van de opdracht 

2.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Hout en Vorm aangeeft dat deze nodig zijn voor het 
uitvoeren van de opdracht tijdig worden verstrekt. 
 

2.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de juistheid en volledigheid van alle aan Hout en Vorm verstrekte 
gegevens. 
 

2.3 Hout en Vorm draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht zorgvuldig en kundig geschiedt. 
 

2.4 Hout en Vorm heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten indien een goede 
uitvoering van de opdracht dit vereist. 
 

3. Kosten 
3.1 Een offerte is kosteloos en vrijblijvend. Een offerte is opdracht na ondertekening van de offerte door 

opdrachtgever. 
 

3.2 Voor extra werkzaamheden die niet in een offerte staan vermeld kan een meerprijs gelden. 
 

3.3 De realisering van het product vangt aan in de tussen partijen overeengekomen week, na ontvangst van een 
aanbetaling van 50% van het totaalbedrag. De resterende 50% dient op de door Hout en Vorm aangegeven wijze 
te worden voldaan binnen 14 dagen na levering van het eindproduct. 
 

3.4 Bij verzuim van betaling komen proceskosten en alle overige door Hout en Vorm te maken kosten ten laste van 
opdrachtgever. 
 

3.5  Prijzen zijn in euro's, inclusief btw, exclusief eventuele bezorgkosten en / of reiskostenvergoeding. 
 

4. Levertijd 

4.1 De levertijd van een eindproduct geschiedt in overleg na ontvangst van de aanbetaling en het versturen van een 
elektronische of schriftelijke ontvangstbevestiging van de aanbetaling door Hout en Vorm. 
 

4.2 Indien de gegevens waarvan Hout en Vorm heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van 
de opdracht niet tijdig zijn verstrekt heeft Hout en Vorm het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten. 
 

5. Overmacht 

5.1 Indien als gevolg van overmacht een opdracht niet of niet geheel kan worden uitgevoerd, wordt Hout en Vorm 
ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst, of de overeenkomst wordt in overleg tussen partijen 
opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid waar Hout en Vorm geen invloed op heeft of 
redelijkerwijs kan hebben. 
 

6. Aansprakelijkheid 

6.1 Hout en Vorm is niet aansprakelijk voor onjuistheden in door opdrachtgever verstrekte gegevens. 
 

6.2 Hout en Vorm is niet aansprakelijk voor eventuele (indirecte) schade van welke aard dan ook. 
 



 

 

7. Klachten 

7.1 Klachten dienen binnen 1 maand na ontvangst van het geleverde per brief of e-mail kenbaar te worden gemaakt. 
Na deze termijn vervalt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht. 
 

7.2 Wanneer een klacht gegrond is past Hout en Vorm de werkzaamheden aan of verricht Hout en Vorm de 
werkzaamheden opnieuw. Indien partijen niet tot overeenstemming komen gaan partijen in overleg om tot een 
passende oplossing te komen. 
 

8. Schade 
8.1 Hout en Vorm is nimmer aansprakelijk voor schade, voorkomend uit ondeugdelijk gebruik van het geleverde. 

 

8.2  Hout en Vorm is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tijdens of na het vervoeren van de producten door de 
klant zelf. 
 

9. Overige bepalingen 

9.1 Hout en Vorm is gerechtigd haar naam op haar werk te vermelden. 
 

9.2 Hout en Vorm is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet te aanvaarden. 
 

9.3 Hout en Vorm behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto's op haar 
website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit. 
 

 

 


