
Algemene Voorwaarden van Canoof B.V. 
 
Definities 
 
Algemene Voorwaarden: onderstaande 
bepalingen 
 
Bruto prijs: de verkoopprijs zonder korting 
 
Canoof B.V.: de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Canoof B.V.  
gevestigd en kantoorhoudende te (1016 BR) 
Amsterdam aan de Herengracht 178 
 
Netto prijs: de verkoopsprijs met korting 
 
Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod 
van opdrachtnemer. 
 
Order: elk mondelinge of schriftelijke opdracht 
van de opdrachtgever aan opdrachtnemer om 
de producten dan wel diensten te leveren 
 
Opdrachtnemer: diegene die deze algemene 
voorwaarden hanteert; Canoof B.V. 
 
Opdrachtgever: degene die met de 
opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te 
contracteren. 
 
Overeenkomst: iedere overeenkomst in elke 
vorm ten behoeve van het leveren van 
diensten en of goederen aan opdrachtgever, 
alsook alle wijzigingen op deze overeenkomst. 
 
Producten: alle goederen en / of diensten. 
 
 
1. Toepasselijkheid 
 
1.1 De algemene voorwaarden van 

opdrachtnemer zijn van toepassing op 
iedere offerte van opdrachtnemer en op 
iedere overeenkomst tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever. Indien 
verwezen wordt naar andere algemene 
voorwaarden prevaleren in geval van 
strijd tussen deze voorwaarden te allen 
tijde de algemene voorwaarden van 
opdrachtnemer. 

 
1.2 De opdrachtnemer kan bij schriftelijke 

overeenkomst aan deze algemene  
voorwaarden aanvullende voorwaarden 
stellen dan wel deze geheel of 
gedeeltelijk buiten werking stellen. 

 

1.3 Indien een of meer bepalingen uit deze 
algemene voorwaarden onverbindend 
blijken te zijn, blijven de overige 
bepalingen op de overeenkomst van 
kracht. Voor de onverbindende bepaling 
treedt automatisch een geldige bepaling 
in de plaats die zo veel mogelijk 
beantwoordt aan de strekking van het 
onverbindende artikel.  

 
 

2. Offertes / overeenkomst 
 
2.1 Alle offertes van opdrachtnemer zijn 

vrijblijvend en kunnen door 
opdrachtnemer te allen tijde worden 
herroepen, ook indien de offerte een 
termijn voor aanvaarding bevat. 

 
2.2 De offertes van opdrachtnemer zijn altijd 

gebaseerd op een totale afnamen. Mocht 
opdrachtgever minder goederen en/of 
diensten afnemen dan in de offerte staat 
opgenomen, dan is opdrachtnemer te 
allen tijde bevoegd om de offerte en de 
daarbij behorende prijzen aan te passen.  

 
2.3 Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk 

worden aanvaard; de opdrachtnemer 
heeft niettemin het recht een 
mondelinge aanvaarding te accepteren 
als zou deze schriftelijk zijn gedaan. 

 
2.4 Alle offertes komen automatisch te 

vervallen indien zij door de 
opdrachtgever niet binnen een periode 
van 30 dagen na verzending van de 
offerte aan opdrachtgever zijn aanvaard. 
De aanvaardingsduur van de offerte kan 
na schriftelijke mededeling aan de zijde 
van opdrachtnemer steeds voor de duur 
van 30 dagen worden verlengd. 

 
3. Opdrachten 

 
3.1 Door de verzending van de 

opdrachtbevestiging is opdrachtnemer 
voor het eerst gebonden aan de door 
opdrachtgever gegeven opdracht. Indien 
de opdrachtgever niet binnen 8 dagen 
na verzending van de 
opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan 
opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, 
wordt de opdrachtbevestiging geacht de 
overeenkomst juist en volledig weer te 
geven.  

 



3.2 Indien de opdrachtgever na het 
verstrekken van de opdracht alsnog 
wijzigingen in de uitvoering verlangt, 
dient de opdrachtgever deze tijdig en 
schriftelijk aan de opdrachtnemer 
kenbaar te maken, bij gebreke waarvan 
het risico van de tenuitvoerlegging bij de 
opdrachtgever ligt.  

 
3.3 Opdrachtnemer is te allen tijde 

gerechtigd zonder bericht aan of overleg 
met de opdrachtgever de opdracht of 
onderdelen daarvan uit te besteden aan 
of te laten verrichten door (niet bij haar 
in dienst zijnde) derden. 

 
3.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht 

voor meer werkzaamheden dan vermeld 
in de schriftelijke opdracht of in de 
opdrachtbevestiging uit te voeren en aan 
de opdrachtgever in rekening te 
brengen, indien deze werkzaamheden in 
het belang zijn van de opdrachtgever 
en/of nodig zijn voor de goede 
uitvoering van de opdracht. 
Opdrachtgever wordt zo spoedig 
mogelijk op de hoogte gesteld van de 
uitvoering van deze aanvullende 
werkzaamheden. Het verschuldigde 
tarief over de geleverde diensten is 
conform het tussen partijen op de 
gebruikelijke wijze berekende tarief, 
zulks met een minimum van EUR 35,00 
per uur exclusief BTW. Het tarief voor de 
geleverde diensten zoals in de offerte is 
opgenomen geldt als het gebruikelijke 
wijze berekende tarief. 

 
4.   Prijzen 

 
4.1 Alle door de opdrachtnemer gehanteerde 

prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde 
van het uitbrengen van de offerte 
bekende prijsbepalende factoren. 
Facturering geschiedt tegen de prijzen 
die gelden op de dag van levering. 

 
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is 

overeengekomen, zijn alle prijzen 
exclusief BTW en eventuele kosten en 
rechten, zoals kosten voor aflevering, 
transportkosten, emballage, bankkosten, 
accijnzen, parkeerkosten en heffingen 
van overheidswege. 

 
4.3 Indien een of meer kostprijsfactoren na 

de totstandkoming van de overeenkomst 
een verhoging ondergaan, is 

opdrachtnemer gerechtigd deze 
verhogingen aan opdrachtgever door te 
berekenen. 

 
4.4 Opdrachtnemer is eveneens bevoegd 

onverwijld prijzen aan te passen indien 
een wettelijke prijsbepalende factor 
daartoe aanleiding geeft. 

 
4.5 Een prijsverhoging tot ten hoogste 

tweemaal de oorspronkelijke 
overeengekomen prijs geeft 
opdrachtgever niet het recht de 
overeenkomst te ontbinden. 

 
5 Annuleringen 

 
5.1 Annuleringen van gegeven opdrachten 

binden opdrachtnemer pas na 
schriftelijke acceptatie door 
opdrachtnemer.  

 
5.2 Indien de opdrachtgever de gegeven 

opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert 
is de opdrachtgever gehouden aan de 
opdrachtnemer alle met het oog op de 
uitvoering van deze opdracht 
redelijkerwijs gemaakte kosten 
(calculatie, voorbereiding, opslag, 
provisie e.d.) te vergoeden. Indien 
opdrachtnemer zulks wenst, is 
opdrachtgever tevens gehouden tot 
vergoeding van de winstderving, zomede 
van de overige uit de bewuste 
annulering voortvloeiende schade. 

 
6. Uitvoering 

 
6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van 

het werk door toedoen van de 
opdrachtgever of door overmacht aan 
zijn zijde wordt vertraagd, is de 
opdrachtgever verplicht om 
opdrachtnemer over het reeds voldane 
gedeelte van de opdracht reeds 
gemaakte kosten aan opdrachtnemer te 
voldoen. Onder overmacht wordt 
verstaan hetgeen in artikel 8 staat 
beschreven. 

 
6.2 De uitvoering van de overeenkomst 

tussen opdrachtnemer en opdrachtgever 
is gebaseerd op de door de 
opdrachtgever aangegeven aard van de 
opdracht, opgegeven aantallen en 
opgegeven omstandigheden. Indien de 
opgave van de opdrachtgever niet 
overeenkomt met de daadwerkelijke 



aantallen en / of omstandigheden is de 
opdrachtnemer niet aansprakelijk voor 
de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

 
6.3 Opdrachtnemer verplicht zich om de 

werkzaamheden door de opdrachtgever 
opgedragen naar beste weten en kunnen 
uit te voeren, doch zij aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor het niet 
verwezenlijken van het door de 
opdrachtgever beoogde doel. 

 
6.4 Indien opdrachtgever goederen van 

opdrachtnemer, nodig voor de uitvoering 
van de opdracht, onder haar hoede 
heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk 
voor deze goederen. Bij vermissing of 
beschadiging heeft opdrachtnemer het 
recht dit aan opdrachtgever in rekening 
te brengen. 

 
6.5 Opdrachtgever verplicht zich het voor de 

werkzaamheden benodigde water, 
elektriciteit en gas kosteloos ter 
beschikking te stellen. Daarnaast staat 
de opdrachtgever er voor in dat de 
opdrachtnemer alle noodzakelijke 
voorbereidingen tijdig op locatie waar de 
op opdracht moet worden uitgevoerd 
kan verrichten. 

 
6.6 Opdrachtgever staat er voor in dat hij 

aan de opdrachtnemer een ruimte geeft 
waar volgens de wettelijke regels op het 
gebied van hygiëne, arbo en milieu 
gewerkt kan worden. 

 
6.7 Indien voor de uitvoering van de 

overeenkomst toestemming van een 
derde (zoals een ontheffingsvergunning) 
nodig is, draagt de opdrachtgever zorg 
voor een tijdige verkrijging van de 
toestemming. Het niet verkrijgen van de 
toestemming en de daaruit 
voortvloeiende kosten voor 
opdrachtnemer komen geheel voor risico 
en voor rekening van opdrachtgever. De 
opdrachtgever dient voorts zorg te 
dragen dat opdrachtnemer een 
parkeerplek ter beschikking heeft. De 
eventuele kosten daarvan komen voor 
rekening van opdrachtgever.  

 
7. Aansprakelijkheid  

 
7.1 Opdrachtgever is gehouden 

opdrachtnemer schadeloos te stellen 
voor en te vrijwaren van alle vorderingen 

welke derden tegen opdrachtnemer 
instellen. 

 
7.2 Indien de opdrachtgever voor rekening 

van twee of meer natuurlijke of 
rechtspersonen optreedt, zijn deze 
personen ieder voor zich hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de 
uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen. 

 
7.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor fouten of 
onvolkomenheden ten gevolge van het 
aanleveren door de opdrachtgever van 
niet correcte gegevens, alsmede ten 
gevolge van het verwerken van 
gegevens welke aan opdrachtnemer zijn 
medegedeeld of ter hand zijn gesteld. 

 
7.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk 

voor directe of indirecte schade of 
andere vervolgschade van opdrachtgever 
en/of diens gasten en/of diens klanten 
en/of diens werknemers en/of degenen 
die hen vergezellen en/of derden, anders 
kan door eigen opzet of grove schuld. 

 
7.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle 

schade van opdrachtnemer die tijdens 
de uitoefening van haar werkzaamheden 
op welke wijze dan ook instaan. 

 
7.6 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer 

is te allen tijde beperkt tot het bedrag 
dat zij ter zake onder haar 
aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd 
krijgt. Mocht de 
verzekeringsmaatschappij om welke 
reden dan ook niet tot uitkering 
overgaan dan is de aansprakelijkheid 
van opdrachtnemer te allen tijde beperkt 
tot een bedrag van € 2.500,- per 
opdracht althans het door 
opdrachtnemer gefactureerde (maand) 
bedrag indien deze lager is dan € 2.500,-
.  

 
7.7 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk 

voor schade als gevolg van opzet en/of 
grove schuld van niet leidinggevenden. 

 
7.8 Opdrachtnemer kan nimmer 

verantwoordelijk worden geacht voor de 
daden en of handelingen van haar 
(toe)leveranciers dan wel voor de daar 
uit voortvloeiende schade. 

 



7.9 Alle ondergeschikten en 
onderaannemers van de opdrachtnemer 
kunnen zich tegenover de opdrachtgever 
en zo nodig ook tegenover derden op 
gelijke voet als opdrachtnemer beroepen 
op bovenstaande bepalingen. 

 
8. Overmacht 

 
8.1 Als overmacht voor opdrachtnemer 

gelden alle omstandigheden buiten 
toedoen van opdrachtnemer, waardoor 
de normale uitvoering der overeenkomst 
wordt verhinderd. Overmacht ontslaat 
opdrachtnemer van de overeengekomen 
termijn of van uitvoering / 
leveringsplicht, zonder dat de 
opdrachtgever uit dien hoofde enig recht 
of vergoeding van kosten, schaden of 
interesten kan laten gelden. 

 
8.2 Onder overmacht wordt ondermeer 

verstaan: ziekte en/of 
arbeidsongeschiktheid, extreme 
weersomstandigheden, oorlog, 
mobilisatie, onlusten, overstromingen, 
gesloten scheepsvaart en andere 
stremmingen in het vervoer, stagnatie 
in, respectievelijk beperkingen of 
stopzettingen van leveringen door 
openbare nutsbedrijven, brand, 
ongevallen, stakingen, maatregelen van 
overheidswege, enz. 

 
8.3 In geval van overmacht is 

opdrachtnemer verplicht om daarvan 
onverwijld mededeling te doen aan 
opdrachtgever. 

 
9. Betalingen  
 
9.1 Alle betalingen dienen te geschieden op 

de tussen partijen overeengekomen 
wijze van betaling en binnen de 
overeengekomen termijnen. 

 
9.2 Betalingen van de opdrachtgever worden 

eerst in minderring gebracht op de 
verschuldigde kosten en rente (in deze 
volgorde) om vervolgens in mindering te 
worden gebracht op de hoofdsom, 
waarbij oudste vorderingen voorgaat. 

 
9.3 Tenzij anders overeengekomen is de 

opdrachtgever verplicht 50 % van de 
overeengekomen prijs als aanbetaling bij 
de totstandkoming van de overeenkomst 
te betalen. Nadat de aanbetaling op de 

bankrekening van opdrachtnemer staat 
bijgeschreven, zal opdrachtnemer de 
opdracht in behandeling nemen.   

 
9.4 Indien de aanbetaling zoals in lid 2 van 

dit artikel niet tijdig ontvangen is, heeft 
opdrachtnemer het recht de opdracht 
per direct te annuleren en verder 
uitvoering van de opdracht te weigeren, 
zonder in verzuim te raken. 

 
9.5 Voor zover niet anders is 

overeengekomen geldt een 
betalingstermijn van 14 dagen na 
factuurdatum. De opdrachtgever in de 
hoedanigheid van particulier dient de 
betaling binnen acht dagen na 
factuurdatum te verrichten. De betaling 
dient volledig te zijn verricht voordat de 
levering heeft plaatsgevonden, tenzij 
partijen in de orderbevestiging/ factuur 
anderszins zijn overeengekomen.  

 
9.6 Indien er sprake is van huur van een of 

meer goederen, dan dient de eerste drie 
maanden van de huur voor levering te 
zijn voldaan. Indien tijdige betaling 
achterwege blijft, heeft opdrachtnemer 
het recht de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden.  

 
9.7 Indien de opdrachtgever binnen de 

bovenvernoemde termijn in gebreke 
blijft met betaling is de opdrachtgever, 
zonder enige ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst automatisch in 
verzuim. De opdrachtgever is alsdan 
over het verschuldigde bedrag een rente 
verschuldigd van 1,5 % per maand, dan 
wel de wettelijke handelsrente indien 
deze hoger is. 

 
9.8 Bij overschrijding van de 

betalingstermijn is de opdrachtgever 
gehouden aan opdrachtnemer alle 
eventuele gerechtelijke en 
buitengerechtelijke incassokosten te 
betalen, daaronder begrepen de 
declaraties van de door opdrachtnemer 
ingeschakelde adviseur. De 
buitengerechtelijke incassokosten 
bedragen ten minste 15 % van het door 
de opdrachtgever aan opdrachtnemer 
verschuldigde totaalbedrag met een 
minimum van       € 500,- exclusief BTW. 

 
10. Opzegging 

 



10.1 Bij opzegging van een 
huurovereenkomst dient ieder der 
partijen een opzegtermijn in acht te 
nemen van ten minste twee 
kalendermaand voor het verstrijken van 
de einddatum van de overeenkomst door 
middel van een aangetekend schrijven, 
indien hieraan geen gevolg wordt 
gegeven wordt het contract telkenmale 
met de duur van het contract verlengd. 
Deze opzegtermijn wordt verlengd met 
een maand voor ieder jaar dat de 
overeenkomst voortduurt. 

 
10.2 Bij opzegging van een 

huurovereenkomst wordt door 
opdrachtnemer aan opdrachtgever tijdig, 
uiterlijk 14 dagen voor de geplande 
datum, kenbaar gemaakt wanneer 
opdrachtnemer de goederen kan 
ophalen. Indien de afspraak door 
opdrachtgever wordt geannuleerd, 
worden alle kosten voor transport e.a. 
bij opdrachtgever in rekening gebracht.   

 
10.3 Opdrachtgever zal bij opzegging van de 

huurovereenkomst de goederen 
inspecteren op schade. Indien er sprake 
is van schade, dan wordt de brutoprijs 
bij opdrachtgever in rekening gebracht.   

 
11. Opschorting / verrekening 

 
11.1 Indien de opdrachtgever in gebreke is 

met de juiste en/of tijdige nakoming van 
een of meer verplichtingen: 

 
a. zijn de verplichtingen van de 

opdrachtnemer tot nakoming van 
zijn of haar eigen verplichtingen 
automatisch en onmiddellijk 
opgeschort totdat de 
opdrachtgever hetgeen hij 
opeisbaar is verschuldigd volledig 
heeft voldaan, en 

b. kan de opdrachtnemer op kosten 
van opdrachtgever alle door 
opdrachtnemer geleverde en door 
de opdrachtgever onbetaald 
gelaten producten terughalen, en  

c. kan de opdrachtnemer van de 
opdrachtgever volledige betaling 
en/of een afdoende zekerheid 
verlangen, bijvoorbeeld in de vorm 
van een bankgarantie af te geven 
door een te goeder naam en faam 
bekend staande Nederlandse 

bankinstelling, ter zake van de 
nakoming door opdrachtgever. 
 

11.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd haar 
verplichtingen jegens de opdrachtnemer 
op te schorten. 

 
11.3 De opdrachtnemer is gerechtigd alvorens 

zijnerzijds na te komen volledige 
betaling en/of een afdoende zekerheid 
voor de nakoming door de 
opdrachtgever te verlangen indien 
aannemelijk is dat de opdrachtgever 
haar verplichtingen niet juist en/of niet 
tijdig zal (kunnen) nakomen. 

 
11.4 De opdrachtgever is nimmer bevoegd 

een al dan niet opeisbare vordering 
zijnerzijds te verrekenen met een 
verplichting van opdrachtnemer. 

 
12. Ontbinding 

 
12.1 Indien de overeenkomst wordt 

ontbonden zijn de vorderingen van 
opdrachtnemer op opdrachtgever direct 
opeisbaar en is opdrachtnemer op 
generlei wijze gehouden tot vergoeding 
van de schade en kosten die daardoor 
zijn ontstaan. 

 
12.2 In geval van (aanvrage) van 

faillissement, van (aanvrage tot) 
toepassing van de wet 
schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen, van (aanvrage van) surseance 
van betaling, van beslaglegging ten laste 
van de opdrachtgever, staat het de 
opdrachtnemer vrij de overeenkomst 
terstond te ontbinden, zonder enige 
verplichting tot betaling van 
schadevergoeding. 

 
13. Toepasselijk recht en geschillen 

 
13.1 Op elke rechtsverhouding tussen 

opdrachtnemer en opdrachtgever is 
uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 

 
13.2 Alle geschillen, korte gedingen 

daaronder begrepen, samenhangende 
met en/of voortvloeiende uit deze 
algemene voorwaarden en/of 
overeenkomsten waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn, zullen 
bij uitsluitsel van iedere andere rechter 



worden berecht door de ter zake 
bevoegde rechter te Amsterdam. 

 
13.3 De opdrachtnemer blijft evenwel 

gerechtigd zijnerzijds een vordering 
aanhangig te maken bij de rechter die 
volgens de wettelijke regels bevoegd zou 
zijn. 

 
 
 

 
 

Amsterdam, 23 december 2014 
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


