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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

  

     Regelende de rechtsverhouding tussen Wubbe Beheer B.V. en Wubbe B.V. hierna gezamenlijk te 

noemen Wubbe, gevestigd en kantoorhoudende te Delft aan de Phoenixstraat 60a, en haar afnemers, 

opdrachtgevers. 

 

ARTIKEL 1  WERKING DER VOORWAARDEN 

 

1.1  In het verkeer met haar afnemers/cliënten/opdrachtgevers of andere wederpartijen (verder te noemen: 

opdrachtgevers) zijn alle betrekkingen tussen Wubbe en deze opdrachtgevers onderworpen aan deze 

algemene voorwaarden. 

 

1.2  Wanneer in een overeenkomst door Wubbe van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze 

afwijking slechts als en voor zover zulks schriftelijk is overeengekomen en blijven alle bepalingen van 

deze voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverminderd van toepassing. 

 

1.3  Leverings-, inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, 

zijn voor Wubbe niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn aanvaard. 

 

ARTIKEL 2  TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST 

 

2.1  Alle offertes door Wubbe gedaan zijn vrijblijvend. 

 

2.2  Alle overeenkomsten of wijzigingen van overeenkomsten binden Wubbe eerst na schriftelijke 

bevestiging harerzijds. 

 

ARTIKEL 3  DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 

 

3.1  Als een overeenkomst tevoren niet schriftelijk is bevestigd door Wubbe, geldt de factuur als 

opdrachtbevestiging. De overeenkomsten verbinden Wubbe slechts tot hetgeen in de 

opdrachtbevestiging is vermeld. Wanneer de opdrachtbevestiging verwijst naar eerdere aanbiedingen is 

deze verwijzing slechts van kracht voor zover zij niet in strijd is met de overige inhoud van de 

opdrachtbevestiging. 

 



 

 

 

3.2  Wanneer na een aanbieding of na het sluiten van een overeenkomst, doch tijdens of vóór de 

uitvoering, wijzigingen optreden in factoren die de kostprijs beïnvloeden, zoals lonen, kosten, 

belastingen, andere heffingen of koersverhoudingen, is Wubbe steeds gerechtigd haar prijzen en 

tarieven naar verhouding te wijzigen. 

 

3.3  Voor zover niet anders is vermeld zijn alle in offertes en opdrachtbevestigingen genoemde prijzen en 

tarieven exclusief de geldende omzetbelasting. Voorts komen ten laste van de opdrachtgever alle 

overige heffingen van overheidswege. 

 

3.4  Indien op verzoek van de opdrachtgever wijzigingen in de werkzaamheden dienen te worden 

aangebracht of werkzaamheden moeten worden verricht die niet zijn overeengekomen, zullen deze 

tegen de op dat moment geldende tarieven in rekening worden gebracht, onverminderd het in deze 

voorwaarden en met name in lid 2 bepaalde. 

 

3.5  De inhoud van besprekingsverslagen welke Wubbe aan haar afnemers en opdrachtgevers doet 

toekomen zijn bindend tussen partijen, behoudens schriftelijk protest tegen de inhoud hiervan zijdens de 

contractpartij van Wubbe, binnen 8 dagen na dagtekening. 

 

3.6  Wanneer de door de opdrachtgever aan Wubbe verstrekte opdracht zodanig is dat Wubbe meerdere 

prestaties dient te leveren, kan iedere prestatie als een afzonderlijke opdracht worden beschouwd, met 

alle daarbij behorende rechtsgevolgen. 

 

3.7  Mocht opdrachtgever om wat voor reden dan ook besluiten om een opdracht te annuleren of van 

verdere uitvoering af te zien voordat deze gereed is, dan zal Wubbe gerechtigd zijn alle reeds door haar 

gemaakte kosten en de door Wubbe te missen of gemiste marge geheel aan opdrachtgever in rekening 

te brengen. 

 

 

ARTIKEL 4  UITVOERING DOOR WUBBE 

 

4.1  Wubbe zal de overeengekomen opdrachten naar beste vermogen zo nauwgezet mogelijk uitvoeren. 

Aangegeven levertijden of tijdschema’s voor de uitvoering gelden steeds als indicatie en zijn niet 

bindend. Aan overschrijding daarvan kan de opdrachtgever dan ook geen enkel recht ontlenen, ook niet 

het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. 

 



 

 

4.2  In geval van het verrichten van coördinatie en toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden 

aanvaardt Wubbe uitsluitend de verplichting om deze coördinatie en dit toezicht met een redelijke 

nauwgezetheid en zorgvuldigheid te verrichten, zonder dat zij instaat voor of aansprakelijkheid aanvaardt 

ter zake van het resultaat. 

 

4.3  Als zich tijdens de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de totstandkoming 

niet waren voorzien en die voor Wubbe leiden tot hogere kosten dan begroot, wordt dit aangemerkt als 

begrotingsrisico voor opdrachtgever en zal Wubbe gerechtigd zijn die hogere kosten tegen de bij haar 

gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

4.4  Opdrachtgever is ermee bekend dat de door Wubbe ter beschikking gestelde goederen vertrouwelijke 

informatie van Wubbe en/of haar toeleveranciers kunnen bevatten. Opdrachtgever verbindt zich om deze 

vertrouwelijke informatie geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en 

slechts te gebruiken voor het doel waarvoor zij beschikbaar is gesteld. 

 

 

ARTIKEL 5  OVERMACHT EN DAARMEE GELIJK TE STELLEN OMSTANDIGHEDEN VOOR WUBBE 

 

5.1  In geval van overmacht of bij verandering in de zakelijke situatie van de opdrachtgever, zoals 

beslagleggen op zijn goederen en/of gelden, aanvraag van zijn faillissement en/of surséance van 

betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke of gehele overdracht van zijn bedrijf of instelling, is Wubbe 

gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te beëindigen en alle nog niet opeisbare vorderingen 

als onmiddellijk opeisbaar te beschouwen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of 

garantie. 

 

5.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Wubbe, al of niet 

voorzienbaar, die uitvoering van de aangegane overeenkomst verhindert, of zodanig bemoeilijkt dat deze 

redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden, zoals b.v. oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en 

oproer, natuurrampen, werkstaking, uitsluiting, brand, transportstremming en gebrek aan 

arbeidskrachten of productiemiddelen, en het door leveranciers of andere door Wubbe ingeschakelde 

derden niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van hun verplichtingen. 

 

5.3  Wanneer Wubbe van de in lid 1 genoemde rechten gebruik maakt, is zij gerechtigd tot een evenredig 

deel van de contractprijs overeenkomende met dat deel van de opdracht dat door haar is uitgevoerd, 

onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen wanneer daartoe gronden bestaan. 



 

 

 

5.4  De opdrachtgever is niet gerechtigd om in rechte met terugwerkende kracht ontbinding van de 

overeenkomst te vorderen. 

 

ARTIKEL 6  MEDIACONTRACTEN 

 

 Alle mediacontracten worden gesloten op naam van Wubbe maar in opdracht en ten behoeve van de 

opdrachtgever, die mitsdien verplicht is de overeengekomen 

 contracthoeveelheid tegen de overeengekomen prijs via Wubbe af te nemen. 

 

ARTIKEL 7  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

 

7.1  De (intellectuele) eigendomsrechten waaronder o.a. Is begrepen de auteursrechten die voortvloeien 

uit in opdracht verrichte werkzaamheden blijven eigendom van Wubbe tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

 

7.2  Met betrekking tot (intellectuele) eigendomsrechten die toekomen aan derden die door Wubbe zijn 

ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht zal Wubbe indien opdrachtgever daarom verzoekt 

overleg plegen met die derde en de opdrachtgever over de vraag of overdracht van die 

eigendomsrechten mogelijk is. 

 

7.3  Als de opdrachtgever aan Wubbe ter afbeelding, verveelvoudiging of reproductie teksten, tekeningen, 

foto’s e.d. ter beschikking stelt dient hij ervoor in te staan dat daardoor geen inbreuk wordt gemaakt op 

rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden en Wubbe te vrijwaren tegen aanspraken 

wegens zodanige inbreuken. 

 

 

ARTIKEL 8  RECLAMES 

 

 Eventuele klachten of reclames moeten worden ingediend binnen 8 dagen na in ontvangstname van 

afgeleverde goederen resp. na het verrichten van opgedragen diensten. De opdrachtgever dient binnen 

deze termijn te onderzoeken of het geleverde voldoet aan de daaraan te stellen eisen en kan na verloop 

van deze termijn ter zake van eventuele gebreken of tekortkomingen geen rechten meer doen gelden. 

 Als door de opdrachtgever tijdig wordt gereclameerd ter zake van gebreken of tekortkomingen dient 

Wubbe in de gelegenheid te worden gesteld deze zo mogelijk te verhelpen. 

 



 

 

ARTIKEL 9  AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN VRIJWARING VAN WUBBE 

 

9.1  Wubbe is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever, als gevolg van het niet tijdig of niet 

behoorlijk nakomen door Wubbe van één of meer hare verplichtingen jegens de opdrachtgever, mocht 

lijden, tenzij de schade te wijten is aan opzet, grove schuld of grove nalatigheid van haarzelf of één of 

meer van haar ondergeschikten. 

 

9.2  Als Wubbe voor de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van de diensten van derden zal zij voor 

schade die door deze derden wordt veroorzaakt niet verder aansprakelijk zijn dan voor zover zij zich ter 

zake daarvan op die derden kan verhalen. 

 

9.3  In alle gevallen waarin Wubbe met inachtneming van hetgeen ter zake in deze algemene 

voorwaarden en/of elders is overeengekomen aansprakelijk is voor schade ontstaan door de uitvoering 

van enige opdracht, is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot ten hoogste het totale bedrag dat 

Wubbe bij uitvoering van de opdracht daarvoor van de opdrachtgever zou ontvangen. 

 

9.4  Wubbe is niet aansprakelijk voor de schade die derden, ten gevolge van de overeenkomst tussen 

Wubbe en de opdrachtgever, of als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door Wubbe 

van één of meer van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever mochten lijden. 

 Indien Wubbe voor een dergelijk geval van schade mocht worden aangesproken, is de opdrachtgever 

gehouden Wubbe te vrijwaren. 

 

ARTIKEL 10  WANPRESTATIE VAN DE OPDRACHTGEVER 

 

10.1  Indien de opdrachtgever enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of van enige 

overeenkomst tussen de opdrachtgever en Wubbe gesloten niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, 

dan heeft Wubbe het recht, zonder dat daartoe ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, 

alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten door enkel schriftelijke mededeling 

harerzijds ontbonden te verklaren en nog niet opeisbare vorderingen als onmiddellijk opeisbaar te 

beschouwen, onverminderd alle andere haar toekomende rechten en zonder dat de betrokken 

opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken. 

 

10.2  De als gevolg van de ontbonden-verklaring door Wubbe aan haar opkomende schade bestaat steeds 

ten minste uit het totale bedrag dat Wubbe bij uitvoering van de opdracht daarvoor van de 

opdrachtgever zou ontvangen. 

 



 

 

ARTIKEL 11  BETALINGSCONDITIES 

 

11.1  De opdrachtgever is verplicht al hetgeen hij ingevolge de overeenkomst en/of deze voorwaarden aan 

Wubbe verschuldigd is te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 

 

11.2  Tenzij anders overeengekomen zal Wubbe de te verrichten werkzaamheden aan de opdrachtgever in 

rekening kunnen brengen zodra deze door haar dan wel de door haar ingeschakelde derden zijn 

voltooid. Mediarekeningen kunnen echter vooruit worden gefactureerd. 

 

11.3  Compensatie van vorderingen zal alleen mogelijk zijn als Wubbe zich daartoe van tevoren schriftelijk 

bereid heeft verklaard. 

 

11.4  Het in te vorderen bedrag, op basis van iedere door Wubbe aan de opdrachtgever gestuurde factuur, 

die niet op de vervaldag is voldaan, draagt vanaf die dag zonder voorafgaande ingebrekestelling een 

rente van 1,25% per maand of een gedeelte van een maand. Reclames binnen 8 dagen na 

factuurdatum. 

 

11.5  Onverminderd het vorenstaande is de wederpartij van Wubbe aan haar alle kosten verschuldigd welke 

Wubbe maakt tot de inning van de aan haar verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar 

rechten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke daaronder begrepen, waarbij de 

buitengerechtelijke incassokosten gesteld worden op een percentage van ten minste 15%, 

onverminderd haar bevoegdheden om daarboven vergoeding te vorderen van alle schaden, kosten en 

interesse welke voor haar voortvloeien uit de niet -dan wel de te late betaling en/of eenzijdige 

annulering of ontbinding van de overeenkomsten. In geval van niet-tijdige betaling zal Wubbe 

bevoegd zijn haar vordering op wederpartij bij kredietverzekeringsmaatschappij waar Wubbe ter zake 

verzekerd is te melden. 

 

11.6  Aan Wubbe toegewezen proceskosten komen niet in mindering op de aan haar verschuldigde 

buitengerechtelijke incassokosten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.7  Wubbe is te allen tijde gerechtigd om van een opdrachtgever zowel voor het aanvangen van de 

werkzaamheden als tussentijds waarborgen te verlangen voor de richtige betaling. Deze waarborgen 

kunnen bestaan uit betaling van een voorschot, het stellen van een bankgarantie of enige andere 

vorm van zekerheid. Wordt, in strijd met Wubbe’s verzoek hiertoe, een waarborg niet verstrekt, dan 

heeft Wubbe het recht de overeenkomst zonder meer en zonder tot schadevergoeding gehouden te 

zijn ontbonden te verklaren, onverminderd haar conform deze voorwaarden ontstane rechten voor 

reeds verrichte werkzaamheden. 

 

ARTIKEL 12  GESCHILLEN 

 

 Ten aanzien van alle geschillen ter zake van of in verband met gesloten overeenkomsten of deze 

ontbinding zal uitsluitend bevoegd zijn de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage. 

 

ARTIKEL 13  TOEPASSELIJK RECHT 

 

 Op alle overeenkomsten tussen Wubbe en opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlandse recht van 

toepassing. 

 

De algemene voorwaarden van Wubbe Beheer B.V. en Wubbe B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te Den Haag. 


