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Algemene voorwaarden 

HOOFDSTUK 1 – algemene en opdrachtgever gerelateerde voorwaarden 

1. De onderneming REPURPOSE wordt gedreven in  de vorm van een Besloten Vennootschap 

en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86608975.  

2. REPURPOSE houdt zich onder meer doch niet uitsluitend bezig met advisering over 

hergebruik van bouwmaterialen bij te slopen, te verbouwen of nieuw te maken bouwwerken. 

3. REPURPOSE verricht haar werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht, 

behoudens als partijen uitdrukkelijk anders bepalen. Titel 7:7 BW is van toepassing. 

Toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. REPURPOSE zal haar werkzaamheden verrichten naar beste weten en kunnen, en zoals van 

een kundig en redelijk handelend adviseur verwacht mag worden. 

5. Opdrachtgever gedraagt zich jegens REPURPOSE als een goed en zorgvuldig 

opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige verstrekking van informatie en 

de juistheid van de verstrekte informatie.  

6. Opdrachtgever en REPURPOSE handelen over en weer op basis van vertrouwelijkheid. 

Informatie vanuit hun samenwerking wordt niet met derden gedeeld, behoudens indien 

opdrachtgever en REPURPOSE daarover overeenstemming hebben.  

7. Opdrachtgever is verplicht REPURPOSE binnen bekwame tijd te waarschuwen in het geval hij 

een tekortkoming in het werk van REPURPOSE constateert of redelijkerwijs had moeten 

constateren. 

8. In aanvulling op artikel 7:408 BW kan ook REPURPOSE de overeenkomst van opdracht 

eenzijdig opzeggen. Zij houdt daarbij een opzegtermijn aan van tenminste drie werkdagen na 

datum van opzegging. Opzegging kan slechts schriftelijk.  

9. De aansprakelijkheid van REPURPOSE is beperkt tot de hoogte van het honorarium van 

alleen de opdracht waar REPURPOSE aansprakelijk voor is danwel maximaal € 5.000,00. Het 

laagste bedrag prevaleert. 

10. REPURPOSE is uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade. REPURPOSE 

is niet aansprakelijk voor kosten, die de opdrachtgever sowieso had moeten maken, ook als 

de werkzaamheden van REPURPOSE van meet af aan goed waren uitgevoerd. 

11. Iedere aansprakelijkheid vervalt na verloop van vijf jaren na het einde van de opdracht. Onder 

einde opdracht wordt verstaan het indienen van de laatste factuur. De opdrachtgever is 

gehouden om tijdig te klagen, te weten binnen uiterlijk twee maanden nadat hij of zij 

redelijkerwijs van deze klacht heeft geweten. Iedere aansprakelijkheid vervalt door verloop 

van twee jaren na het indienen van de klacht. 

12. Opdrachtgever verleent REPURPOSE alle medewerking om de werkzaamheden te 

verrichten. Dat houdt onder meer in, dat REPURPOSE in de gelegenheid wordt gesteld om op 

een in onderling overleg te bepalen moment het bouwwerk te betreden, door te lopen, te 

fotograferen en te omschrijven. De opdrachtgever stelt aan de duur van het betreden van het 

bouwwerk geen beperking. 

13. Wenst de opdrachtgever dat er geen foto’s worden gemaakt, dan zal de opdrachtgever dat op 

voorhand aan REPURPOSE berichten. 

14. REPURPOSE zal met de opdrachtgever overleg voeren over het eventueel inschakelen van 

derden en zal daartoe pas overgaan na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. 

Uitgangspunt is dat de opdrachtgever opdracht verstrekt aan de derde. REPURPOSE is niet 

aansprakelijk voor tekortkomingen door derden. 

15. Door REPURPOSE ten behoeve van de opdrachtgever en door opdrachtgever geaccordeerde 

gemaakte onkosten zullen apart in rekening worden gebracht. 

16. REPURPOSE factureert in beginsel 1/3e vooraf aan de opdracht en 2/3e na oplevering van de 

opdracht. De in acht te nemen betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. De 
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opdrachtgever voldoet tijdig aan zijn betalingsverplichting. REPURPOSE is gerechtigd om na 

verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere aankondiging wettelijke (handels)rente en 

de reële buitengerechtelijke kosten te vorderen. 

17. Opdrachtgever verstrekt aan REPURPOSE bij voorkeur kopieën van documenten. Verstrekt 

de opdrachtgever de originele documenten, dan is hij er zelf voor verantwoordelijk dat deze 

weer in zijn bezit komen. REPURPOSE archiveert haar dossiers. Het staat haar vrij om deze 

na vijf jaren na de eindfactuur te vernietigen.  

18. Op alle overeenkomsten met REPURPOSE is Nederlands recht van toepassing. De rechter in 

Utrecht (Rechtbank Midden-Nederland) is bevoegd om geschillen te beslechten, behoudens 

als de wet zich daar tegen verzet.  

HOOFDSTUK 2 – inkoop gerelateerde voorwaarden 

19. Opdrachtnemer: een partij waarmee REPURPOSE een schriftelijke overeenkomst is 

aangegaan waarin staat welke Prestatie (ook wel werkzaamheden) de Opdrachtnemer aan 

REPURPOSE levert. 

20. Het is Opdrachtnemer zonder toestemming van REPURPOSE niet toegestaan betreffende de 

Prestatie rechtstreeks of via een ander dan REPURPOSE contact op te nemen of te houden 

met de opdrachtgever(s) van REPURPOSE en/of diens adviseurs en vertegenwoordigers, 

noch aan deze(n) prijsopgaven en/of aanbiedingen te doen voor eventuele veranderingen of 

uitbreidingen met betrekking tot de Prestatie. 

21. Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de benodigde hulpmiddelen en materieel voor het 

kunnen uitvoeren dan diens Prestaties. 

22. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle bij of krachtens de wet gegeven 

voorschriften met betrekking tot de Prestatie en behoort deze na te leven en in acht te nemen. 

Opdrachtnemer zal alle door niet-naleving van deze voorschriften en vergunningen 

veroorzaakte schade en kosten aan REPURPOSE vergoeden en REPURPOSE vrijwaren 

voor aanspraken van derden ter zake, waaronder alle van overheidswege genomen 

maatregelen ter handhaving van die voorschriften. 

23. Opdrachtnemer is niet bevoegd de Prestatie of een deel daarvan door een derde te laten 

uitvoeren of zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen, dan na van REPURPOSE 

verkregen schriftelijke goedkeuring. 

24. Data, modellen, tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden en processen die 

door REPURPOSE aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, blijven evenals de intellectuele 

eigendomsrechten daarvan, eigendom van REPURPOSE en mogen, anders dan ten behoeve 

van de Prestatie, door Opdrachtnemer niet worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter 

hand worden gesteld dan wel openbaar worden gemaakt. 

25. Data, modellen, tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden en processen die 

Opdrachtnemer in samenwerking met, of in opdracht van REPURPOSE heeft ontwikkeld, 

worden eigendom van REPURPOSE en mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van 

REPURPOSE aan derden ter beschikking worden gesteld. De bij deze ontwikkeling door 

Opdrachtnemer verworven kennis staat uitsluitend aan REPURPOSE ter beschikking en 

wordt door Opdrachtnemer niet aan derden bekendgemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of 

derden gebruikt, tenzij REPURPOSE voorafgaand aan dat gebruik schriftelijk toestemming 

heeft gegeven. Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, bij voorbaat onvoorwaardelijk en om 

niet de intellectuele eigendomsrechten hiervan over aan REPURPOSE, welke overdracht 

REPURPOSE aanvaardt. 

26. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van 

REPURPOSE de naam REPURPOSE en/of het logo van REPURPOSE te gebruiken. 



 
 

3 

 

27. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtnemer mag 

REPURPOSE, zonder verdere restricties, alle informatie die REPURPOSE verkrijgt bij de 

uitvoering van de Overeenkomst opslaan, verwerken en (her)gebruiken. 

28. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle zowel mondeling als schriftelijk van 

REPURPOSE verkregen gegevens, informatie en kennis waarvan Opdrachtnemer de 

vertrouwelijkheid kent of had behoren te kennen. 

29. Opdrachtnemer garandeert dat zijn medewerkers zich aan dezelfde 

geheimhoudingsverplichting zullen houden. 

30. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

REPURPOSE over zijn betrokkenheid bij een project van REPURPOSE publiekelijk te 

communiceren, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten (zoals congressen en symposia) of door 

middel van brochures dan wel publicatie in kranten, (technische) tijdschriften, vakbladen, 

bladen voor een breed publiek, sociale media of anderszins. Aan eventuele toestemming van 

REPURPOSE wordt in ieder geval de voorwaarde verbonden dat de betrokkenheid van 

REPURPOSE op juiste wijze wordt vermeld, een en ander ter beoordeling door 

REPURPOSE. 

31. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die REPURPOSE lijdt als gevolg van een 

tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen op grond van de 

Overeenkomst en voor schade door Opdrachtnemer veroorzaakt aan eigendommen van 

REPURPOSE 

32. REPURPOSE heeft het recht gebreken als gevolg van een tekortkoming van de 

Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst voor 

rekening en risico van Opdrachtnemer te (laten) herstellen, als Opdrachtnemer het gebrek na 

schriftelijke ingebrekestelling door REPURPOSE niet, niet tijdig of niet deugdelijk herstelt. Als 

het herstel geen uitstel kan lijden, is - in afwijking van het bepaalde in de vorige zin - een 

voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling niet nodig. 

33. Opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep toe op vergoeding van de financiële gevolgen 

van een wijziging en/of op hiermee verband houdend uitstel van de (op)leverdatum en/of 

overeengekomen mijlpalen, indien en voor zover de wijziging, inclusief de financiële gevolgen 

en het daarmee verband houdende uitstel, schriftelijk overeengekomen is. 

34. REPURPOSE heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen als er 

sprake is van een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op 

grond van de Overeenkomst. REPURPOSE is gerechtigd de Prestatie, geheel of gedeeltelijk 

(voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan) door een derde uit te laten voeren voor 

rekening van Opdrachtnemer. 


