ALGEMENE VOORWAARDEN GESTE BOUW (KvK 08057908)
Artikel 1.
DEFINITES
De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene
voorwaarden de volgende betekenis:
a. Geste Bouw: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vale Ouwe B.V., met
handelsnaam Geste Bouw, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 08057908,
statutair gevestigd te Koudhoorn en kantoorhoudende te 8141GN Heino, e-mailadres:
info@gestebouw.com;
b. Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij Geste Bouw zich jegens Opdrachtgever verbindt om
één of meerdere Zelfstandige(n) voor bepaalde of onbepaalde tijd aan Opdrachtgever ter beschikking te
stellen ten behoeve van de uitvoering van Werkzaamheden;
c. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Geste Bouw en Opdrachtgever
waarin de Opdracht is vastgelegd;
d. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Geste Bouw voorziet van
één of meerdere Zelfstandige(n);
e. Werkzaamheden: de werkzaamheden die in het kader van de Opdracht uitgevoerd dienen te worden;
f. Zelfstandige: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Geste Bouw een (door de Belastingdienst
goedgekeurde) modelovereenkomst (van opdracht) heeft gesloten.
Artikel 2.
TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten,
rechtsbetrekkingen en andere overeenkomsten - hoe ook genaamd – in de relatie Geste Bouw met
Opdrachtgever;
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
als ze uitdrukkelijk en schriftelijk door Geste Bouw zijn aanvaard.
3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de
Opdrachtbevestiging, dan prevaleert de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten die Geste
Bouw aangaat met Opdrachtgever.
5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Geste Bouw
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3.
OFFERTE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT
1. Alle door Geste Bouw verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel
vrijblijvend gedaan en hebben - tenzij anders wordt vermeld - een maximale geldigheid van vier weken. Er
is uitsluitend sprake van een bindend aanbod, indien dit door Geste Bouw uitdrukkelijk schriftelijk is
gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld.
2. Mondelinge toezeggingen verbinden Geste Bouw slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
3. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Geste Bouw deze schriftelijk
heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een Opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat
de Zelfstandige(n) in opdracht van Geste Bouw aanvang neemt/ nemen met de (uitvoering van de)
Werkzaamheden.
Artikel 4.
LOOPTIJD OPDRACHT EN BEEINDINGSGRONDEN
1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd
verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken
van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
3. Tussentijdse opzegging van een Opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk
tussen partijen is overeengekomen in de Opdrachtbevestiging en met inachtneming van een opzegtermijn
van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van
een kalendermaand.
4. De Opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de
opzegtermijn zoals overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.
5. Elke Opdracht eindigt op het tijdstip dat één van beide partijen de Opdracht met onmiddellijke ingang
opzegt vanwege:
- het feit de andere partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit
uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden;
- het feit dat de andere partij geliquideerd is;
- het feit dat de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft
aangevraagd;
- het feit dat Opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van Opdrachtgever, onder
curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest; het feit dat naar het oordeel van Geste Bouw inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker
gesteld kan worden.
Indien Geste Bouw de opzegging op één van deze gronden baseert leidt dit niet tot enige
aansprakelijkheid van Geste Bouw voor de schade die Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge
van de opzegging worden alle vorderingen van Geste Bouw op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Ingeval de overeenkomst van opdracht tussen Geste Bouw en de Zelfstandige(n) gedurende de
Opdracht – om welke reden dan ook – eindigt, dan is Geste Bouw gerechtigd om binnen een redelijke
termijn een andere Zelfstandige voor de uitvoering van de Werkzaamheden aan te stellen. Opdrachtgever
is, behoudens zeer zwaarwichtige redenen, gehouden hiermee in te stemmen. Geste Bouw schiet bij het
aanstellen van een vervangende Zelfstandige dan ook niet tekort jegens en is niet gehouden tot
vergoeding van enige schade.
Artikel. 5.
UITVOERING VAN DE OPDRACHT
1. Geste Bouw staat in voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht overeenkomstig de in de
Opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken
2. Tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden rapporteert de Zelfstandige aan een contactpersoon die
door Opdrachtgever is aangesteld. De Zelfstandige(n) verricht(en) de Werkzaamheden in het kader van de
Opdracht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geste Bouw
de Zelfstandige(n) andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de Opdracht zijn
overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ook is het doorlenen
c.q. uitlenen (al dan niet tegen vergoeding) van de Zelfstandige(n) is zonder schriftelijke toestemming van
Geste Bouw niet toegestaan.
4. Opdrachtgever staat er voor in en ziet er op toe dat de Werkzaamheden die uitgevoerd worden aan de
wettelijke en andere vanuit overheidswege stelde eisen. Opdrachtgever vrijwaart Geste Bouw terzake
tegen alle aanspraken van de Zelfstandige(n) en/of derden en dient de daarmee samenhangende door
Geste Bouw te vergoeden.
Artikel 6.
FACTURATIE
1. De door de Zelfstandige(n) uitgevoerde Werkzaamheden zullen door Geste Bouw op basis van bestede
tijd tegen het overeengekomen uurtarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders in de Opdrachtbevestiging overeenkomen, zoals bijvoorbeeld de betaling van een
vaste prijs.
2. Geste Bouw zal de bestede tijd bepalen op basis van een door Opdrachtgever geaccordeerde
urenstaat.
3. Indien en voor zover er om welke reden dan ook geen geaccordeerde urenstaat voorhanden blijkt te zijn
of de Zelfstandige(n) en Opdrachtgever verschillen van mening over de juistheid of volledigheid van de
tijdverantwoording, dan is Geste Bouw gerechtigd de uren vast te stellen overeenkomstig de opgave van
de Zelfstandige(n), tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is.

Artikel 7.
BETALING
1. Geste Bouw is aangesloten bij een kredietverzekeraar. Deze kredietverzekeraar zal de debiteuren van
Geste Bouw (waaronder Opdrachtgever) op kredietwaardigheid toetsen en Geste Bouw hieromtrent
adviseren. Geste Bouw hanteert een betalingstermijn van 14 dagen totdat de kredietverzekeraar haar het
kredietadvies heeft afgegeven. Bij een positief kredietadvies zal vanaf dat moment een betalingstermijn
van 30 dagen na de factuurdatum gelden. Indien de kredietverzekeraar van Geste Bouw een negatief
kredietadvies geeft, dan zal Geste Bouw in contact treden met Opdrachtgever teneinde met haar de
volgende opties bespreken:
- Aanleveren van positieve cijfers;
- Facturering via andere werkmaatschappij of holding;
- Borgstelling (holding of privé);
- Voorschotfacturen;
- Automatische incasso.
Geste Bouw zal aan de hand van de door Opdrachtgever aangeboden opties beoordelen of zulks naar
haar oordeel afdoende zekerheid biedt voor de correcte nakoming van de betalingsverplichtingen uit de
Opdracht(en). Is zulks niet het geval of is Opdrachtgever niet bereid aan de door Geste Bouw gewenste
optie te voldoen, dan staat het Geste Bouw vrij de Opdracht(en) met onmiddellijke ingang te beëindigen,
zonder dat zij op enige wijze schadeplichtig is jegens Opdrachtgever.
2. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door Geste Bouw is ontvangen.
3. Uitsluitend betalingen aan Geste Bouw werken bevrijdend. Betalingen door Opdrachtgever aan een
Zelfstandige, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Geste Bouw en kunnen geen grond
opleveren voor schulddelging of verrekening. Geste Bouw is te allen tijde bevoegd haar vorderingen te
cederen c.q. te verpanden.
4. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is Opdrachtgever vanaf de eerste
dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per
kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een
volle maand wordt gerekend.
5. Indien Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien
kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Geste Bouw te
melden. Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van
de factuur ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
6. Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot opschorting en/of verrekening.
7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe -uitsluitend ter
beoordeling van Geste Bouw - aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van
Geste Bouw een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie,
pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Geste Bouw. Zekerheid kan worden
gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor
toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient
in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever. 8. Indien
Opdrachtgever het in lid 7 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de
door Geste Bouw gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere
ingebrekestelling is vereist en is Geste Bouw dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar
verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de Opdrachtgever in te roepen.
9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Geste Bouw maakt als gevolg van de
niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten
laste van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op
15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van EUR 250,- per
vordering), tenzij Geste Bouw aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.
Artikel 8.
OVERMACHT
1. Als Geste Bouw de verplichtingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW, dan wel op grond van deze algemene voorwaarden,
dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de
overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht mede verstaan de situatie waarin Geste Bouw
tekort schiet in de nakoming van enige verplichting van de Opdracht die het gevolg is van staking,
tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, epidemieën/
pandemieën, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere
omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.
2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet heeft Geste Bouw het recht om de Opdracht
geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat
Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.
Artikel 9.
RECHTSTREEKS OVEREENKOMST MET ZELFSTANDIGE(N)
1. Het is Opdrachtgever gedurende de Opdracht en voor een periode van zes (6) maanden na (om welke
reden dan ook) beëindiging van de Opdracht verboden om direct of indirect, om niet of tegen vergoeding
een overeenkomst met de door Geste Bouw aangedragen Zelfstandige aan te gaan. Indien Opdrachtgever
hiermee op enigerlei wijze zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geste Bouw in
strijd handelt, is Opdrachtgever aan Geste Bouw een eenmalige, direct opeisbare boete van € 25.000,(zegge: vijfentwintig duizend euro) verschuldigd en € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag of gedeelte
ervan dat de overtreding voortduurt. Zulks onverminderd het recht van Geste Bouw om de daadwerkelijke
schade op Opdrachtgever te verhalen.
Artikel 10.
AANSPRAKELIJKHEID
1. Geste Bouw is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de
Opdrachtgever, derden of de Zelfstandige(n) zelf die voortvloeit uit handelen of nalaten van de
Zelfstandige(n), tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van
Geste Bouw bij de selectie van de Zelfstandige(n).
2. Elke aansprakelijkheid van Geste Bouw is beperkt tot het bedrag waarvoor Geste Bouw is verzekerd.
Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van Geste Bouw beperkt tot het bedrag dat met de Opdracht is verschuldigd. Geste
Bouw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever, daaronder mede begrepen
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of
beschadiging van gegevens of imagoschade.
3. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan
€ 10.000,- per toerekenbare tekortkoming, waarbij een samenhangende serie van toerekenbare
tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
4. Opdrachtgever vrijwaart Geste Bouw voor iedere aansprakelijkheid van Geste Bouw die direct of indirect
voortvloeit uit schade en/of verliezen die de Zelfstandige(n) toebrengt/ toebrengen aan Opdrachtgever
en/of derden.
Artikel 11.
VERZEKERING
1. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in
deze algemene voorwaarden. Op verzoek van Geste Bouw verstrekt Opdrachtgever een bewijs van de
verzekering.
Artikel 12.
PRIVACY
1. Indien er in het kader van de Opdracht gegevens worden uitgewisseld die vallen onder het vertrouwelijk
te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante
wet- en regelgeving, dan zal Opdrachtgever te allen tijde zorgdragen voor het voldoen aan geldende weten regelgeving.
2. Opdrachtgever vrijwaart Geste Bouw tegen elke aanspraak van Zelfstandige(n) of overige derden
jegens Geste Bouw in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en
vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Geste Bouw.
Artikel 13.
TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Geste
Bouw gevestigd is.

Artikel 14.
REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN
1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht geheel of ten dele
nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift,
rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle
andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht.
2. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan
worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande
dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te
zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de
oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

