
ffiVEEDAK
Algemene Consu mentenvoorwaarden VEBI DAK

zoals overeengekomen met de
Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis

Art. r Definities
Consument: netrutlijk persoon, die niet handelt in de uiioefening van een beroep oí bedrijí
Ondernemer:denatuutlijkeoíÍechtspersoon, idvanVEBlDAK,handelendinberoepoíbedrijí
!(/erki het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daar-
bij door de ondernemer geleverde materiaten.
Dakbedekkingsconstrudlri al e materialen boven de onderconstruciie, samengesteld uit (meestaL) een damp
remmende aag, een thermisch isolatiemateriaal, een dakbedekkingssysteem (gesloten en waterkerend) en
eventuee een aÁrefking.
6eschillencommissie: de Ceschillencommissie Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven van de
Stichting Ceschi lencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 906oo,25o9 LP Den Haag.
Meer en minderuerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectieve ijk vermindering van het
overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling bover oí inhouding op de overeengekomen aanneemsom.
Onderhoudsperiode: petiode na oplevering van het werk en voor aanvang ven de garantietermijn waarbinnen de
ondernemer opleveringsgebreken en bij hem door de consument binnen die periode gemelde gebreken waar
voor hij aansprakelijk is, herstelt.

AÊ.2 Toeoasseliikheid

r. Deze algemene vooruaarden zijn van toepassing op het aanbod van de ondernemer en op het tussen een
corsument en een ondernemer overeengekomen werk met betrekking tot het leveren en aanbrengen van
een bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingsconstructie.

2. Afirijking van deze algemene vooruaarden ten nadele van de consument is niet ioegestaan.

3. Aanspraken van de consument die gebaseerd zijn op andere vooruaarden (waaronder begrepen algemene
vooruaarden, leveringsvooNaarder, uitvoeringsvooruaarden, garantievooMaarden, vezekeringsvooNaar
den, etc.) dan de Algemene Consumentenvooruaarden VEEIDAK dienen uitsluitend beoordeeid te worden
op basis van die vooryaarden. De andere vooruaarden kunnen de rechien van de consument uit hoofde
van deze Algemene ConsumentenvooMaerden VEBIDAK niet beperken.

AÉ. 3 Het aanbod / de ofFe*e

r. Hetaanbodwordtvoorzienvaneendaglekeningenisonherroepelijkgedurende30dagennaontvangstvan
het aanbod.

u. Het aanbod wordt schriÍlelijk gedaan, tenzij sprake is van een situatie waarin met bekwame spoed maatre-
ge en dienen te worden getroffen ter voorkoming of beperking van schade.

3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te leveren materialen, de uit te voeren werkzaamheden, de

beoogde bestemming van het werk, de eímeting van het werk en de normale wêrktijden. I n het aanbod wijst
de ondernemer de corsument op het risico van het ontstaan van schade bij afuijkend gebruik van de in hei
aanbod genoemde beoogde bestemming van hei werk. De omschfijving dient voldoende gedetailleerd te
zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te (doen) maken.

4. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan we de periode waarin met het wefk kan worden begonnen en
bevat een aanduidlng van de duur van het werk.

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden
gehanteerd: aanneemsom oí regie.

a) Bijdeprijsvormingmethodeaenneemsomkomenpartijeneenvastbedragovereenwaarvoorhetwerk
zal worden verricht;

b) Bij de prljsvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfadoren {o.a. uudarief
en eenheidsprljzen van de benodigde materialen).

De ondernemer geeft desgevraagd aan de consument een indicatie van de te veruachten uitooeringskos-
ten door het noemen van een richtprijs, tenzij de ondernemer daaÍoe in redelijkheid niet in staat is.

6- Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschriivingen, ontwerpen en berekeningen
die door de ondernemet aí ]n zijn opdncht zijn gemaakt, blijven eigendom van de ondernem er.Zij mogen
riet zonder zijn toestemming aan derden teÍ hand worden gesteld, gekopieerd oíanderszins vermenigvul-
digd worden. lrd en geen opdracht wordt veíeend, dienen deze bescheiden binren r4 dagen na een daar-
toe strekkend verzoek var de ondernemer door de consument aan hem geretourneerd te worden.

8. Indier de consument het aanbod niet accepteed, mag de ondernemer de kosten die gemoeid zijn met het
tot stand brengen van het aanbod ir rekening brengen. Dat mag alleen maar als de ondernemer de consr,
mert dired bij of na het vragen van het aanbod schfifteliik heeft gewezen op het bestaan van deze verplich-
ting en op de hoogte heeft gesteld van deze kosten. De hoogte van deze kosten moet met een bedrag aan-
geduid worden. Ingeval de ondernemer gebruik maak van deze mogelijkheid en de consument de kosten
heeftvoldaan,gaandeinlidTvanditaftike genoemdebescheidenoverineigendomopdeconsument.

9. lndiendeonderremerbijdeuituoeringvandewerkzaamhedengebruikwilmakenvanopslagruimtevandecon-
sument, dient hij dit in het aanbod te vermelden en dient de consument hiervoor schrifteliik toestemming te
verlenen. Cebruíkmakirg ven opslag.uimte van de consument geschiedt voor risico van de ondernemer

ro. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene vooruaarden-

Ad. 4 Tobtandkoming van de overêenkoms
De overeenkomst komt tot stard door aanvaarding van het aanbod door de consument. De aanvaardíng
gebeud waar moge ijk langs schriítelijke oíeiektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de
consument bevestigi de ondernemer langs elekronische weg de onilangst van de opdracht aan de consument.
Indier de consrment het aarbod monde ing aanvaardt, bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur
schriftelijk dan wel elekronisch.

A.t.5 Prijs en prilswijzigingen
r. Depfijsdiedeconsumentmoetbetelenkannahetmomentvanhettotstandkomenvendeovereenkomst

niet meer worden gewijzigd, behoudens in geval van wefieiijke wijzig;ngen van de omzetbelasting en het in
lid 2 van dit adikel genoemde geval.

2. Indien na de opdrachtverlening, maar voor de aanvang van de werkzaamheden de onthefting op het stot,
verbod voor bouw- en sloopafual op grond van het Besluit stodplaatsen en stodverboden afualstoffen ieF
zake van dakbedekking wordt ingetrokken, treedt de ondernemer in ove.leg met de consument over de ver-
de ing van de daarmee samenhangende prijsstijging. Indien het overleg niet tot overeenstemming leidt, is

elk van de padijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

AÊ. 6 Verplichtingen van de ondernemer
r. Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de in het eanbod vermelde normale werkijden die gelden voor

de onderneming, tenzij andeÍs is overeengekomen.
z. Deondernemerneemtbijdeuítvoeíingvanhetwerkdedaaropvantoepassingzijndewetelijkevoorschrií-

ten in acht zoals deze van kracht zijn ofzullen zijn ten tiide van de levering/uitvoering.

3. De ondernemer verstreki de consument duidelijke informatie over het lossen van de materialen, zodet
voor zover het in de macht ligt van de consument de plaats van aÍlevering van de materialen goed

bereikbaar is en de materialen naast het daatoe ingezetie voeduig kunnen worden gelost. De ondernemer
vermeldt dit, indien van toepasslng, exp iciet in zijn aanbod.

4- Tijdelijke voorzieningen worden door de ondernemer bij het einde van het werk veMijderd. Eventuele scha,

de wordt door de ondernemer hersteld.

5. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
. onjuistheden in de opdrachi voor zover de ondernemer deze kent oíredelijkeruijs behood te kennen;
. gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen ofhulpmiddelen) die door de corsument

ier beschikking zijn geste d voor zover de ondernemer deze kent ofredelijketuijs behoofr te kennen;
. kenbare gebreken aan en hoedanigheden van de zaak waaraan het werk wordt verricht, die een goede

uitvoering van het werk in de weg kurnen staan;
. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke onder

grond, voor zover de ondernemer deze kent of redelijkeMijs behoon te kennen;
6. De ondernemer verp icht zich na aanvang van het werk de werkzaamheden zoveel mogelijk aaneensluitend

voon te zeten.
7. De ondernemer is verplichi het werk adequaat te verzekeren.

AÉ. 7 Verplichtingen van de consument
L De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen afte leveren en het werk te verrichten.
2. De consument zorgt ervoof dat de p aats van aflevering van de materialen (voor zover binnen zijn macht)

goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tij,
dig beschikbaar is.

j. De consument laat toe dat de ondernemer de nodige voorzieningen keft om (brand)veilig werken mogelijk

4. Deconsumentzorgtervoordatdeondernemertijdigkanbeschikkenoverdevoorhetwerkbenodigdegoed
keuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens; een en ander op aanwij-
z ng van ce ondernemer,

5. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor
het werk benodigde energie en water De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

6. De consument dient ef voor te zorgen dat dooí derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die
niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uituoering van het
werk daaruan geen vedÍaging ondervindt. Indien niefremin veÉraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de
consument de ondernemef daaryan tijdig in kennis te ste len.

7. Indlen de aanvang ofde voongang van het werk wordt vedraagd door omstandigheden als bedoeld in het
voorgaande id, dient de consument de daarmee voor de ondernemer verband houdende schade te vergoe-
den, indien deze omstandigheden de consument kunren worden toegerekend.

8. De consument draagï het Ílsico voor schade veroorzaakt door
- onjuistheden in de opgedfagen werkzaamheden;
- oniuistheden in de door de consument vêíangde constructies en werkwijzer;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wofdt vetricht;
- gebreken in mateÍialen of huipmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
Dit doei niei aíaan de plicht van de onderremer om de consument te waarschuwen op grond van aÊikel 6.

AÉ. E Onvoouiene omstandigheden
r. Wanneerzichonvoorzieneomstardighedenmetbetrekkirgtotdeaanvangenuitooeringvanhetwerkvoor

doen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig moge ijk mededeling aan de consument.
z. Indiendeondernemerdeconsumentnietkanbereiken,dienthijhetwerkieonderbreken,behalveindien

de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

3. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verbend met een onvoorziene omstandigheid die
onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument
worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en biJlijkheid voor risico van de
ondernemer komt.

4. Indien de onvooziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kar de consLment meer- en min-
deruerk opdragen.

A*.9 Meer-/minderuerk
r. Bijdeprjsvormingmethodeaanneemsomindezinvanadikel3lid5kandeconsumentnadatdeovereen-

komst is gesloten, zonder dat een epade overeenkomst wordt gesloten meer ofminderuerk opdragen, mits
het saldo van de daaruit vooÉvloejende verrekeningen niet meer bedtaagt óan laya yan de aanneemsom.

2. MeeÊofmindetuerkwordtbehoudensspoedeisendeomstandighedenvoorafschriftelijkovereengekomen.
In geval van door de consument opgedragen meeruerk kan de onderremer alleen aanspraak maken op een
verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voodvloeiende prijsvetr
hoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

3. Het gemis aen een schriftelijke opdracht laat de aanspreken var de ondernemer en de consument op verÍe,
kening van meer- en minderuerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op de degene die de aanspraak maakt.

AÉ. ro VeÉfaging bij eanváng ofvoortzetting van het werk
r. Indien de ondernemer zijn vefplichtingen ter zake van de aanvang ofvoodzefting van het werk niet nakomt,

sommeed de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk net de uitvoering aan te vengen ofhet weÍk
vood te zeften. De consument kan er dearbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder f€chteÍlijke tussen-
komst als ontbonden zal beschouwen als de ondernemer t4 dagen na ontvangst ven de sommatie in gebre-
ke b ijft met de aanvang ofvoonzening van het werk. De consument is in dat geval bevoegd het werk door
een derde te doen Litooeren ofvoodzenen.

2. De consument heeft, indien hij van de in het vofige lid bedoe de mogelijkheid gebruik maakt, recht op scha-
devergoeding, waaronder begrepen de eventueel in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door
anderen te doen uitvoeren ofvoltooien. De consument mag het bedrag aan schadevergoeding verrekenen
met hetgeen hij nog aan de ondernemer verschuldigd is.

Ad. rr Beëindiging in onvoltooide staat
r. Deconsumentisteellentijdebevoegddeovereenkomsttotuitooeringvanhetwerkgeheelofgedeeltelijk

oP te zeggen.

2. In geval van opzegging van de overeenkomst op basis van de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zln
van atikel 3 lid 5 sub a zal de consument de voor het werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met
de besparingen die voor de ondernemer uit de opzegging voonvloeien, tegen aÍlevering door de onderne
mer van het reeds voltooide werk.

j. ln geval van opzegging van de overeenkomst op basis van de prijsvormingsmethode regie in de zin van adi-
kel 3 lid 5 sub b, wordt de door de consument verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte
kosten, de verrichte arbeid en dê winst die de ondernemeí over het werk zou hebben gemaakt.

4. Padiien verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit afrikel aan een gezamenlijke
vàstlegging van het werk in onvolLooide staat me te weílen.

AÊ 12 OplevêriÍg
r. Wanneer padijen een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum

opgeleverd. Wanneer padijen een vermoedelíjke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het
werk op ofomstreeks deze datum opgeteverd.

2. Heiwerkisopgeleverdwanneerdeondernemeraandeconsumentheeftmedegedeelddathetwerkvoltooid
is en deze het werk heeft aanvaard door middel van ondedekening van de opleveringslijst.

l. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. hetzij wanneer uiterlijk 8 werkdagen ziin verstreken nadat de consument van de ondefnemer de mede-
deling heeft ontoangen dat het werk voltooid is, tenzij de consument binnen die periode het werk
gemotiveerd aÍkeurt;

b. hetzij wanneer de consument het object waaraan het weík is verricht weer in gebruik neemt, met dien
verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd, tenzij het aan de ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is_



4. Na oplevering geldt een onderhoudsperiode van r maand, tenzij een langere onderhoudsperiode is oveF

eengekomen. De ondernemer verplicht zlch in de onderhoudsperiode de bij de op evering geconstateerde

tekodkomingen en de in de onderhoudsperiode gemelde tekodkomingen waaryoor de ondernemer aan

sprakelijk is, zo spoedig mogelijk te heÍstellen.

Ad. 13 Uibtel en overschrijding {op)leveringsdatum
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2. lndien het werk na oplevering gebreken vedoont, dient de consument de ondernemer dat binnen bekwame tijd

nadat hij dit heeft ontdekt oíredelijkeruijs kon ontdekken, bij voorkeur schriftelijk, te metden-
j. De ondernemer garandeen de waterdichtheid van de dakbedekkingsconstructie na oplevering gedurende

een periode van ro jaar Deze garantie vangt aan na afloop van de onderhoudsperiode a s genoemd in adi-
kel rz lid 4. Cebreken die onder deze garantie vallen zu len bínnen een redelijke tefmijn na de melding kos-
teloos door de ondernemer worden verho pen.

omvang van deze werkzaamheden niet gerechtuaardigd is

nielwe opleveringsdaium aan de consument mededelen als waterdichte dakbedekkinÊsconstructie Le orenen-

nstco ztln,

in lid r, van het door de ondernemer uit te voeren werk dient de consument de ondernemer schriftelijk in nen een redelijke termijn weg te nemen.
gebreke te stellen en de gelegenheid te geven de werkzaamh€den alsnog binnen 7 kalenderdagen op te leve-

ren. Verzuimt de ondernemer dit, dan is hij aan de consument het bedrag van de gefixeerde schadevergoe,
ding verschuldigd als genoemd in lid 2 voor iedere dag ofeen gedeelte daarvan dat deze 7 kaienderdagen

worden overschreden, tenzij de ondernemer aantoont dat dit komt door (weers-)omstandigheden die niei
voor ziin risico ziin.

4. De in lid 2 en lid j bedoelde gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen aanneemsom klei-

ner ofgelijk aan € 5.ooo,-- ten hoogste 2ooz van die aanneemsom en bij een overeengekomer aanneemsom
groter dan € 5,ooo,- ten hoogste rooz van die aanneemsom.

5. De consument is bevoegd om de in lid z en 3 bedoelde gefixeerde schadevergoeding te verrekenen met de

eerstvolgende termijn of met de eíndaÍrekening.
6. Indiendeconsumentonderoverleggingvangenoegzamebewijzenkenaantonendatdedoordeoverschrij-

ding van de opleveringsdatum als bedoeld in lid 2 en lid 3 door hem geleden schade meer bedraagt dan

het bedrag uit hooíde van de gefixeerde schadevergoeding, dan heeít de consument recht op aanvullende
schadevergoeding.

AÉ, ta Zekerheid
r. De consument kan niet vêrplícht worden tot vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.
2. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument ln de vorm

van een bankgarantie tot maximaal ro procent van de overeengekomen pri,s.

3. Na hei sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer een radere zekerheid bedingen van de consument
indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting riet zal nakomen. Indien

en zolang de consument weigen oíniei in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uit-
voering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Afr.15 Betaling
r. Betaling vindt plaais in conlanten bij de opievering van het werk, terzij betaling in termijnen is overeenge

komen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de onderne-
mer aangegeven bank' oí girorekening op het tijdstip var de oplevering of betaling door middel van door
banken erkende vormen ven elektronisch betalen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, diener de termijnen te worden bepaald in evenredigheid met
de voodgang ven het werk. De consument moet beialen volgens de termijnen en de percentages zoals deze

in de overeenkomst zijn vastgesteld. Betaling van teÍmiinen dient, met uiEondering van de termijn
genoemd in lid 3, te geschieden uiterlijk 30 dagen na datum íactuur

J. Bijaanvangvanhetwerkkandeondernemer,ookinhetgevalbetalinginteímijrennietisoveÊengeko-
men, een eerste termijn tot een bedrag groot 2oyo van de oveíeengekomen pÍijs in rekening brengen bij
de consument. Betaling van deze eerste tefmijn dient te geschieden uiteíilk t4 dagen na de datum van

de factuur

AÉ, 16 Eindaftekening regiewerk
r. Bij de prijsvormingsmethode regie in de zin van adikel 3 lid 5 sub b, dient de ondernemer binnen een rede'

lijke termijn na de (op)levering blj de consument de eindaírekening in.
2. Indien de ondernemer bij de prijsvormingmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtpriis met niet

meeí den roóZ worden overschreden, behoudens meeuerk, met inachtneming van het bepaalde in deze

vooNaarden- De reden van een eventue e overschrijding van de richtpriis dient uit de speciíicatie duidelijk
re blijken.

3. Dê eindafrekening geeÍl êen duÍdelijke omschrijving van de geleverde materialen c.q. uitgevoerde weÍk-
zaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer en/oÍ

4- Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindaírekening plaats binnen 14 dagen na

datum fectuuí

AÊ. 17 Niet nekoming betalingsverplichting
r. Indiendeconsumentnieitijdigbetaalt,wordthijgeachtzonderverdereingebrekestellingin verzuimte

zijn. Nietemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in anikel r5 lid
r, edikel r5 lid I en adikel r6 lid 4 één betalingsherirnering, waarin hij de consumenl op ziin veu uim wijst
en hem aisnog de gelegenheid geeft binnen veedler dagen na onilangst van deze betalingsherinnering te
betalen.

2. Overdebetalingdieniettijdigisverricht,kandeondernemerrenteinrekeningbrengenvanafhetverstrij-
ken van de betalingstermijn als bedoeld in adikel r5 lid r, adikel r5 lid 3 en adikel 16 lid 4 tot de dag van

ontvangst van het vêrschuldigde. Deze rerte is gelijk aan de wetelijke rente ingevolge aÉikel 6rr 9 van het
Burgerlijk wetboek.

3. Deondernemerisnaverloopvandeinlldibedoeldetermijnvanveedíendagenbevoegdzondernadere
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de onderne-
mer hieÉoe oveígaet, zijn de daaraan verbonden buitengerechielijke kosten naar redelijkheid voor rekening
van de consument.

4. Deondernemerblijfteigenaarvangeleverdeen/oínognietveeerktemateÍielen,totdatdecoísumentaan
zijn betalingsverplichting heeft voldaar.

5. Indiendeondernemereendoorhemaandeconsumentverschuldigdeschadevergoedingniettijdigbetaalt,
kan de consument hem per briefwiizen op zijn vezuim. Indien de ondernemer niet binnen veedien dagen

na onilangst van deze brief heeft betaald, is de consument bevoegd zonder nadere ingebrekesteJling tot
invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de consument hiedoe overgaat,

zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de ondernemer
6. Indiendeondernemerdêdoorhemáandeconsumentverschuldigdeschadevergoedingniettijdigbetaalt,

kan de consument rente in rekening brengen vanaí het verstrijken van de termijn van 14 degen zoals

genoemd in lid 5 tot de dagvan ontuangstvan hetverschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wetelijke rente

ingevolge adikel 6:rr9 van het Burgerlijk Wetboek.

Art.18 Garantiê/conformiteit
r. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde en aangebrachte dakbedekkingsconstrudie beaniloordt

aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het weÍk die eigenschappen bezit die,

alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik conform de in het aanbod
genoemde beoogde bestemming nodig zijn.

Afr. 19 Niet-nakoming van de overenkomst
r. Als één van de padljen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpadij de nakoming

van de daaftegenover staande verplichting opschoften. Bij gedeeltelijke of niefbehoorlijke nakoming is
opschofring slechts toegestaan, vooÍ zoveÍ de tekodkoming dat rechwaardigt.

Ad. 20 AansDrakeliikheid
r. Deondernemeristegenoverdeconsumentaansprakelljkvoorschadediehetgevolgisvaneentekodko-

ming die aan de ondernemer ofaan personen in zijn diensi, dan wel aan personen die door hem zijn aan-
gesteld voor de uiWoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen, toe te rekenen
is oívoor zijn risico komt.

2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare
tekodkomlng is veroozaakt.

Ad.2r Klachten

Klachten over de totstandkomiíg en de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschre-
venwordeningediendbijdeondernemer, binnenbekwametijdnadatdeconsumentdetekodkomingenheeÍi
ortdekt of redelijkeMijs kon ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consu-
ment zijn rechten terzake verliest.

Ad. 22 Geschillenregêling
r. Ceschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming, de inhoud en de uiiloering van de

overeenkomst kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de
geschillencommissie.

2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst

overeenkomstig het bepaalde in adikel 2r bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een
voor beide padi,en bevredigenoe oploss ng.

3. Een geschil moet binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig wor
oen gemaaKr.

4. Voor de behandeling is een vergoeding verschuldigd.

5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze
geoonoen.

6. !íanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de consument
schrifte ijk vragen zich binnen vijfweken !it te spreken oíhij daarmee akkoord gaat. De ondernemer moet daar-

bij aankondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn of bij een eerdere afiMjzing door de con-

sument vrij acht om hei geschil aan de gewone rechter voo. te leggen.

7. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende regle-

ment. De beslissing van de geschillencommissie gebeud in de vorm van een bindend advies.

8. Uitsluiterd de geschillencommissie dan wel onverminderd het bepaalde in lid 6 de gewone rechier is

bevoegd van geschiller kennis te nemen.

Ad. 23 Nakomingsgarantie:
r. lndien een ondernemer de verplichtingen die hem in een bindend advies zijn opgelegd ten opzichte van de

consument niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn nakomt, neemt VEBIDAK deze

verplichtingen oveí tot het maximum genoemd in de leden z en l; een en ander tenzij de ondernemer dat
bindend advies binnen tuee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd
en het bindend advies vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonris waarbij de rechter het
bindend advies onverbindend heeft verklaard.

2- Voor de in lid r genoemde nakomingsgarantie van VEBIDAK geldt een maximum uit te keren bedrag van

€ 5.5oo,.' per bindend advies, onder de vooruaarde dat de consument zijn vordering op de ondernemer aan

VEBIDAK overdraagt. Indien de vordering van de consument op de ondernemer meer bedraagt dan
€ 5.5oo,-, dan krijgt de consument € 5.5oo,- uitgekeerd onder dezelfde vootuaarde en kan de consument
zijrvorderingvoorhetmeerdereomnietoverdragenaan VEBJDAKterincassoomdezenainning,onder
aftrek van de reeds uitgekeerde € 5.5oo,-, te voldoen aan de consumeni. VEBIDAK verplicht zich om voor
elgen. rekenlng over te gaan tot het treff€n van incassomaatregelen tegen de in lid r genoemde ondernemea
waarondef begrepen hei zonodig jn rechte invorderen van het bedrag. Een eventuele proceskostenvergoe-
ding en rentevergoeding over de reeds uitgekeerde € 5.5oo,-, komen aan VEBIDAK toe. Een eventuele ren,
tevergoeding over het meerdere komt aan de con5umeni ioe. VEBIDAK zal deze rentevergoeding uitkeren
aan de consument.

3. Ingeval van suTséance van beta ing, schuldsanering, faillissement en bedrijfsbeéindiging van de onderne,
mer geldt de nakomingsgarantie lot een bedrag van € 5-5oo,oo per bindend advies, mei dien verstande dat:
- de nakotringsgarantie in deze gevallen slechts van toepassing is indien de consument het geschil aenhan-
gig heft gemaak en voldaan heeíï aen de formele vereisten voor behandeling van het geschil door de
Ceschillencommissie (beialing klachtgeld, relournering ingevuld en ondedekend vragenformulier en even,
iueel noodzakelijke depotstoÉing) voor het moment van surséance vàn betaling, schuldsanering, íaillisse-
ment ofbedrijísbeêindiging van de ondernemer en,
- het toteal door VEBIDAK op besis van de nakghingsgarantie aan consumenten uit te keren bedíag in deze
gevallen nid meer bedíaagt dan € 22.ooo,oo per ondernemer, waarbij de aíhàndeling van de befoepen van
consumenten op de nakomingsgarantie gebeuÉ op volgoÍde van binnenkomst bij VEBI DAK van het schrif
telijk beroep op de nakomingsgarantie van de consument tot het maximum van het in totaal van de aan de

€onsumenten per ondernemer uit te keren bedrag van € 22,ooo,oo is bereik.

4. VEBIDAK is n;et meer verplicht een beroep op de nakomingsgarantie te honoreren indien dit beroep is geba-

seerd op een bindend advies over een geschil dat bi, de geschillencommissie aanhengig is gemaakt na ver-

loop van ro jaar, te rekenen vanafhet moment van oplevering van het werk.

5. Het bepaalde in lid 4 doet geen afbreuk aan het recht ven de consument om bij de rechter nakoming van
het bindend advies door de ondernemer te vorderen.

6. Voor toepassing van deze nakomingsgarantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet bij
VEEIDAK (Postbus r248, 3430 BE ie Nieuwegein, zie M-vebidak.nl).

AÈ 24 Wiizigirgl
VEBIDAK zal deze algemene vooMaarden slechts wijzígen in overleg ffet de Consumentenbond en Vereniging
Eigen Huis.


