ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NIEUWE TUIN ONTWERP EN ADVIES IN CASTRICUM
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die zijn uitgebracht door, respectievelijk
gesloten met NIEUWE TUIN ONTWERP EN ADVIES.
1.2 NIEUWE TUIN ONTWERP EN ADVIES behoudt zich het recht om van tijd tot tijd de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
ARTIKEL 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
2.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die hulp of advies vraagt van het tuinontwerpbureau: NIEUWE TUIN
ONTWERP EN ADVIES.
2.2 NIEUWE TUIN; het tuinontwerpbureau NIEUWE TUIN ONTWERP EN ADVIES waaraan hulp of advies gevraagd wordt,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer:50108654;
2.3 Opdracht: de door de opdrachtgever verstrekte en ondertekende en door NIEUWE TUIN aanvaardde opdracht om, met
inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, werkzaamheden te verrichten als daarin bedoeld.
2.4 Ontwerp: een indicatieve weergave op papier van de tuin en tuinwensen van de opdrachtgever voor het in te delen terrein.
2.5 Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OFFERTE EN OPDRACHT
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Opdrachten aan NIEUWE TUIN kunnen uitsluitend tot stand komen onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging van NIEUWE TUIN is ondertekend door beide
partijen.
ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 De opdracht wordt door NIEUWE TUIN uitgevoerd binnen de met de opdrachtgever overeengekomen tijd, dan wel binnen de
tijd vereist voor enerzijds de vervulling van de opdracht en anderzijds rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever,
behoudens een tijdsoverschrijding die het gevolg is van omstandigheden die aan NIEUWE TUIN redelijkerwijs niet kunnen worden
toegerekend.
4.2 NIEUWE TUIN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
ARTIKEL 5. DE WERKZAAMHEDEN VAN NIEUWE TUIN EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN
OPDRACHTGEVER
5.1 De werkzaamheden van NIEUWE TUIN worden uitgevoerd als omschreven in de gedane offerte.
5.2 Het fotograferen van het terrein, de bebouwing en eventueel de omgeving kan door NIEUWE TUIN uitgevoerd worden.
5.3 Het ontwerpvoorstel omvat een globale voorstelling van het plan. NIEUWE TUIN kan niet verantwoordelijk gehouden worden
voor een globale raming van de uitvoeringskosten.
5.4 Het definitieve ontwerpplan is een uitwerking van het ontwerpvoorstel op schaal waarin de met de opdrachtgever
overeengekomen wijzigingen zijn verwerkt, of bij het ontbreken daarvan, een uitwerking van het ontwerpvoorstel in ongewijzigde
vorm. Het definitieveontwerpplan omvat de tekening(en) van de volledige indeling van het door NIEUWE TUIN ontworpen terrein,
en naar keuze een 3D sfeerimpressie.
5.5 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen. Deze dienen te allen tijde te worden
goedgekeurd door degene die de bouw uit zal voeren. Indien gewenst kan NIEUWE TUIN hier een hovenier of aannemer voor
benaderen.

5.6 De maten en schaal die NIEUWE TUIN in haar ontwerp hanteert zijn uitsluitend bij benadering. Het exact opmeten van het
terrein is verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dit geldt tevens voor hoogteverschillen in het terrein en eventueel benodigde
drainage. Allen dienen vroegtijdig, lees: voor aanvang van de ontwerpfase, aan NIEUWE TUIN kenbaar gemaakt te worden.
5.7 Het behoort niet tot de taak van NIEUWE TUIN zorg te dragen voor de benodigde overheidsgoedkeuringen (inclusief
gemeentebepalilngen) ten behoeve van de uitvoering van het ontwerp.
5.8 Indien gewenst maakt NIEUWE TUIN tevens een bij het ontwerp behorend beplantingsplan.Het beplantingsplan omvat een
genummerde overzichtstekening met bijbehorende plantenlijst. Op de plantenlijst staat vermeld; het vak en/of nummer
overeenkomstig de overzichtstekening, de wetenschappelijke Latijnse naam, vorm en/of hoogte en de bloeitijd. De planten worden
geselecteerd naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever en de standplaatseisen. Op het niet aanslaan van gewassen of het
doodgaan door externe factoren kan NIEUWE TUIN niet aansprakelijk worden gesteld.
6. VERGOEDINGEN
6.1 De vergoeding van de werkzaamheden van NIEUWE TUIN kan plaatsvinden volgens een van de navolgende methoden:
a. Op basis van een uurtarief x aantal uren, als genoemd in de offerte
b. Op basis van een vastgestelde vergoeding als genoemd in de offerte
c. Een combinatie van 1en 2
6.2 Alle genoemde prijzen zijn in euro's inclusief BTW, volgens de wettelijke voorschriften en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
6.3 Aanvullende en/of bijkomende werkzaamheden en/of te maken kosten die door de opdrachtgever worden gevraagd of
noodzakelijk blijken voor een goed verloop van het werk zullen als aanvulling op de offerte geoffreerd worden op uurbasis dan wel
tegen een vastgestelde vergoeding.
7. BETALINGEN
7.1 NIEUWE TUIN is gehouden de opdrachtgever een overzichtelijke factuur te verstrekken waarin een specificatie van de
gefactureerde werkzaamheden.
7.2 Betaling van al hetgeen aan NIEUWE TUIN verschuldigd is, dient te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum, bij gebreke
waarvan de opdrachtgever een rente verschuldigd is ter hoogte van het als dan geldende wettelijke rentepercentage met ingang van
de vervaldag.
7.3 In geval van niet-tijdige betaling is NIEUWE TUIN bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of verdere
levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen, met de betaling van rente en
kosten van bijvoorbeeld incasso- en gerechterlijk maatregelen.
7.4 De opdrachtgever is niet bevoegd op de facturen van NIEUWE TUIN enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de
opdrachtgever gestelde tegenvordering uit welke hoofde dan ook.
7.5 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever verplicht NIEUWE TUIN alle reeds tot dat moment
gemaakte kosten en verrichtte diensten te vergoeden conform de overeenkomst.
7.6 Opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van het van NIEUWE TUIN afkomstig ontwerpplan verworven nadat hij deze
de vergoeding voor het definitieveontwerpplanheeft voldaan.
7.7 Indien NIEUWE TUIN de opdracht beëindigt, omdat door bijzondere en/of van haar wil onafhankelijke omstandigheden
voortzetting van de opdracht niet van haar verlangd kan worden, heeft NIEUWE TUIN recht op vergoeding van de reeds verrichte
arbeid en gemaakte kosten.
8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 De aansprakelijkheid van NIEUWE TUIN tegenover de opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het
betreffende geval onder de door NIEUWE TUIN afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
8.2 Indien NIEUWE TUIN schadeplichtig is, kan de schadevergoeding worden beperkt indien de van toepassing zijnde
aansprakelijkheidsregels tot onbillijke uitkomsten zouden leiden.
8.3 Voorts is de navolgende aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten:
- De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen plannen of plandelen
- Schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/leveranciers
- Schade aan kabels en leidingen (KLIC)
- Correcties op metingen in het terrein, welke gevolgen hebben voor de uitvoering van hetontwerpplanen/of beplantingsplan
- Schade aan roerende en onroerende goederen of aan personen

- Schade ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over omstandigheden van en/of zaken
met betrekking tot het terrein waartoe de opdracht aan NIEUWE TUIN wordt gegeven
8.4 NIEUWE TUIN is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het groeien van beplanting en/of schade door storm of
andere natuurverschijnselen.
8.5 De aansprakelijkheid van NIEUWE TUIN vervalt in ieder geval na verloop van drie maanden nadat haar werkzaamheden zijn
beëindigd.
8.6 NIEUWE TUIN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van in het ontwerpplan en/of beplantingsplan
opgenomen onderdelen waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist.
8.7 In geval van overmacht is NIEUWE TUIN niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever na te komen,
respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht, dan wel wordt de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst ontbonden, zonder dat NIEUWE TUIN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.8 De opdrachtgever kan in geen geval aanspraak maken op enige vergoeding van schade die mocht ontstaan door een afwijking
van de maten en schaal in het ontwerp.

9. AUTEURSRECHTEN
9.1 Het eigendom van de door NIEUWE TUIN aan opdrachtgever afgegeven stukken en tekeningen blijft bij NIEUWE TUIN.
9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd om het werk, plannen en/of schetsen van NIEUWE TUIN te wijzigen en/of in gewijzigde
vorm ten uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met NIEUWE TUIN is overlegd en deze daarvoor toestemming heeft
verleend.
9.3 Het ontwerpplan en/of beplantingsplan van NIEUWE TUIN mag slechts eenmalig worden uitgevoerd en alleen door de
opdrachtgever.
9.4 NIEUWE TUIN heeft het alleenrecht haar schetsen, tekeningen, ontwerpen en foto’s openbaar te maken en/of te
vermenigvuldigen.
9.5 De opdrachtgever zal de hem ter hand gestelde schetsen, tekeningen en ontwerpen niet overdragen of in handen stellen van
derden, behalve als de verwezenlijking van het ontwerpplan en/of beplantingsplan dit noodzakelijk maakt.
10. SLOTBEPALINGEN
10.1 Op de met NIEUWE TUIN gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 In geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar blijken te zijn zal de
opdrachtgever geen aanspraak op nietigheid en/of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst hebben.
10.3 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de
vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.
10.4 Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van NIEUWE
TUIN.
Aldus vastgesteld te Castricum op 1 juni 2010.

