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Algemene voorwaarden  
Molenakker Infra 

1. Definities 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een 

beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

2. Locatie: De locatie waar Molenakker Infra in opdracht van de Opdrachtgever 
werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren; 

3. Molenakker Infra: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Molenakker 
Infra gevestigd aan Mariastraat 13 te (3314 ZR) Dordrecht, Nederland, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73583111; 

4. Onder aannemingsovereenkomst: De overeenkomst van onder aanneming 
tussen Molenakker Infra en de Opdrachtnemer; 

5. Opdrachtgever: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de 
uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die aan Molenakker Infra de 
opdracht heeft verleend tot het uitvoeren van Werkzaamheden; 

6. Opdrachtnemer: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de 
uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf aan wie Molenakker Infra de 
opdracht heeft verleend tot het uitvoeren van Werkzaamheden; 

7. Opgeleverde: Het werk dat Molenakker Infra aan de Opdrachtgever heeft 
opgeleverd; 

8. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Molenakker Infra en de 
Opdrachtgever; 

9. Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail; 
10. Werk: Alle door Molenakker Infra in het kader van de Overeenkomst ter 

beschikking gestelde, ontwikkelde of vervaardigde tekeningen, adviezen, 

teksten, concepten, ontwerpen, berekeningen, technologieën, knowhow en 
ieder ander werk in de zin van de Auteurswet; 

11. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Molenakker Infra in het kader van 
de Overeenkomst dient uit te voeren, uitvoert of heeft uitgevoerd. Tenzij uit 
de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud 

tevens naar het meervoud 
 
 

 
 
 
 
 



2. Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en 
offerte van Molenakker Infra en op alle Overeenkomsten en Onder 

aannemingsovereenkomsten. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle 

Overeenkomsten met Molenakker Infra, voor de uitvoering waarvan derden 
worden betrokken. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende 
opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever 

met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een 
Overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze 
algemene voorwaarden op later met Molenakker Infra gesloten 
Overeenkomsten akkoord te zijn gegaan. 

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig 
indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen. 

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de 
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen 
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig 
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van 
deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde 
bepalingen zullen door Molenakker Infra vervangen worden, waarbij voor 

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) 
in acht wordt genomen. 

7. Indien Molenakker Infra niet steeds strikte naleving van deze algemene 
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van 
toepassing zijn of dat Molenakker Infra in enigerlei mate het recht zou 
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 
algemene voorwaarden te verlangen. 

8. Molenakker Infra heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en 
de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van 
toepassing te verklaren. De Opdrachtgever wordt Schriftelijk van de 
gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van 
inwerkingtreding. 
 

3. Offertes, aanbod en prijzen 

1. Iedere offerte en ieder aanbod van Molenakker Infra is vrijblijvend. 
2. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door 

Molenakker Infra of in zijn opdracht in het kader van een aanbod of offerte 
vervaardigd zijn, blijven eigendom van Molenakker Infra en mogen niet 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. 

3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of 
namens hem aan Molenakker Infra opgegeven eisen en specificaties en andere 
gegevens waarop Molenakker Infra zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de 
door de Opdrachtgever opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere 
gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die 
aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

4. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten, 
Overeenkomsten, bevestigingen of offertes binden Molenakker Infra niet. 

5. Offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige 
Overeenkomsten. Molenakker Infra heeft het recht zijn prijzen en tarieven 
van tijd tot tijd aan te passen. De Opdrachtgever wordt Schriftelijk van de 

nieuwe prijzen en tarieven en van de datum van inwerkingtreding in kennis 
gesteld. 

6. Vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw. 
 
 



4. Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide partijen de 
Schriftelijke Overeenkomst hebben ondertekend, de Opdrachtgever akkoord is 

gegaan met het aanbod of de offerte van Molenakker Infra of de 
Opdrachtgever telefonisch of via de e-mail aan Molenakker Infra de opdracht 
heeft verleend tot het uitvoeren van Werkzaamheden. 
 

5. Annulering van de Overeenkomst 
1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, dan heeft Molenakker 

Infra het recht de volgende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te 
brengen: 

1. Alle reeds in het kader van de Overeenkomst ingekochte 
materialen; 

2. De kosten voor alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden; 
3. De gereserveerde arbeidstijd voor het uitvoeren van de 

Overeenkomst maal het uurtarief van Molenakker Infra; 
4. De (annulerings)kosten die Molenakker Infra dient te betalen aan 

een derde partij die Molenakker Infra heeft ingeschakeld voor de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

2. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. 
 

6. Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Molenakker Infra zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

2. Molenakker Infra heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, 
zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen 
van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. 
 

7. Verplichtingen van de Opdrachtgever 
1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een 

voorschouwing op de Locatie. Voordat Molenakker Infra start met de 
uitvoering van de Werkzaamheden, dient de Opdrachtgever zijn bevindingen 
over de Locatie die voortvloeien uit de voorschouwing Schriftelijk aan 
Molenakker Infra kenbaar te maken. 

2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Molenakker Infra tijdig beschikt over alle 

gegevens over de Locatie en over de omgeving van de Locatie die voor 
Molenakker Infra relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. het uitvoeren van de 
Werkzaamheden. 

3. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van 
toestemmingen en/of vergunningen die benodigd zijn i.v.m. het uitvoeren van 
de Werkzaamheden. 

4. De Opdrachtgever is gehouden Molenakker Infra onverwijld te informeren 
omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de 
Overeenkomst van belang kunnen zijn. 

5. Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen 

en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de 
Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) 
uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de Opdrachtgever hiervoor 
aansprakelijk. 

6. De Opdrachtgever vrijwaart Molenakker Infra voor eventuele aanspraken van 

derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden 
en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. 

7. De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die Molenakker Infra in 
de uitvoering van de Werkzaamheden kunnen belemmeren. 



8. Molenakker Infra gaat ervan uit dat de Opdrachtgever al zijn wettelijke 

verplichtingen nakomt. 
 

8. Uitvoeringstermijn en oplevering 
1. Opgave van een uitvoeringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een 

vermelde uitvoeringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale 
termijn. Overschrijding van een uitvoeringstermijn geeft de Opdrachtgever 
niet het recht op schadevergoeding of kosteloze ontbinding van de 
Overeenkomst. 

2. In het geval dat een met de Opdrachtgever overeengekomen 
uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die 
in feite buiten de macht van Molenakker Infra ligt en niet aan zijn doen en/of 
laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14, dan 
wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge 
van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 

3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of 
aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. 

4. Onverwijld nadat de Werkzaamheden zijn voltooid, stelt Molenakker Infra de 
Opdrachtgever daarvan op de hoogte. Deze kennisgeving geldt als het moment 
van de oplevering. 
 

9. Facturatie en betaling 

1. Facturatie geschiedt na de oplevering. 
2. Facturen worden via de e-mail naar de Opdrachtgever gestuurd. 
3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij 

partijen Schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. 
4. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden. 
5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever, zonder 

ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het 
moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente 
verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is. 
Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke 
incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum 
van € 150,-. 

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de 

Opdrachtgever zijn de vorderingen van Molenakker Infra op de Opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. 

7. Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de 
verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering 
vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling 
door de Opdrachtgever tot voldoening van de hoofdsom die het langst 
openstaat. 
 

10. Garantie 
1. Op het Opgeleverde wordt een garantie verleend van 1 jaar te rekenen vanaf 

de datum van oplevering. 

2. Indien de Opdrachtgever gedurende de garantieperiode een beroep doet op de 
garantie en deze garantieclaim door Molenakker Infra wordt geaccepteerd, 
dan voert Molenakker Infra kosteloos herstelwerkzaamheden uit aan het 
Opgeleverde. 

3. De Opdrachtgever dient Molenakker Infra de mogelijkheid te geven 

herstelwerkzaamheden uit te voeren. Indien de Opdrachtgever Molenakker 
Infra deze mogelijkheid niet heeft gegeven en zelf of door een derde 

herstelwerkzaamheden heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten daarvan 
niet door Molenakker Infra vergoed. 



4. Klachten over het Opgeleverde worden niet (verder) kosteloos in behandeling 

genomen en een beroep op de garantie wordt afgewezen indien: 
1. Schade aan het Opgeleverde is ontstaan door schuld, opzet, 

onachtzaamheid en/of nalatigheid van de Opdrachtgever en/of een 
derde; 

2. Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende 
omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, 
vernieling, aardverschuivingen en overstromingen; 

3. Gebreken het gevolg zijn van werkzaamheden en/of materialen die 

niet door Molenakker Infra zijn opgeleverd. 
5. Klachten of een beroep op de garantie schort de betalingsverplichting van de 

Opdrachtgever niet op. 
 

11. Opschorting en ontbinding 
1. Molenakker Infra is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te 
schorten of de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring zonder 
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien: 

1. Molenakker Infra bij het uitvoeren van de Werkzaamheden wordt 
of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie; 

2. De omstandigheden waarin de Werkzaamheden op de Locatie 
dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de 

wet gestelde eisen; 
3. Na het sluiten van de Overeenkomst Molenakker Infra ter kennis is 

gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de 
Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen jegens Molenakker 
Infra niet zal nakomen; 

4. De Opdrachtgever een of meerdere van zijn 
(betalings)verplichtingen jegens Molenakker Infra niet is 
nagekomen. 

2. Voorts is Molenakker Infra bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 
Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden 

verwacht. 
3. Molenakker Infra is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de 

Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever 
wordt verleend, ingeval de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een 
verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Opdrachtgever niet in staat is 
aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of ingeval een 
bewindvoerder wordt benoemd. 

4. Molenakker Infra behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
 

12. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever 
1. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de 

door of namens hem verstrekte gegevens. 
2. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de Locatie 

verontreinigd is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit 
voortvloeiende gevolgen. 

3. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens 

hem voorgeschreven werkwijze alsmede voor de door of namens hem gegeven 
instructies. 

4. Indien de Opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten 
behoeve van het uitvoeren van de Werkzaamheden aan Molenakker Infra ter 
beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of 



voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Molenakker 

Infra ter beschikking zijn gesteld, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor 
alle schade die daaruit voortvloeit. 

5. Indien de Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft 
voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, dan 
komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. 

6. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Molenakker Infra of die 
voortvloeien uit de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de 
Opdrachtgever onrechtmatig jegens Molenakker Infra handelt, dan is de 

Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Molenakker Infra daardoor 
lijdt, waaronder omzetverlies, en is Molenakker Infra gerechtigd de 
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 
 

13. Aansprakelijkheidsbeperkingen en verjaring 
1. Molenakker Infra kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige 

schade, die een direct of indirect gevolg is van: 
1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan 

zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. 
omschreven in artikel 14; 

2. Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens 
ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de 
Opdrachtgever te werk zijn gesteld. 

2. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de 
juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Molenakker 
Infra is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is 
veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist 
en/of niet volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart Molenakker Infra tegen 
alle aanspraken ter zake. 

3. Molenakker Infra is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
verborgen omstandigheden op de Locatie. 

4. Molenakker Infra is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt 
doordat een vergunning die benodigd is voor de Werkzaamheden niet (tijdig) 
wordt verleend of wordt ingetrokken. 

5. Molenakker Infra is niet aansprakelijk indien tegen het advies van 
Molenakker Infra in, de Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde 
Werkzaamheden doorgang moeten vinden. 

6. Molenakker Infra is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook 
voortvloeiend uit of te wijten aan de gesteldheid van de Locatie. 

7. Molenakker Infra is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van 
tijdens of door de Werkzaamheden optredende storing. 

8. Aansprakelijkheid van Molenakker Infra voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, 
reputatieschade, opgelegde boetes, arbeidskosten, bedrijfsstagnatie en 
vertragingsschade, is uitgesloten. 

9. Indien Molenakker Infra aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of 
indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is 
toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Molenakker Infra beperkt tot 

maximaal éénmaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat 
gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
De aansprakelijkheid van Molenakker Infra is in ieder geval steeds beperkt tot 
het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

10. De Opdrachtgever vrijwaart Molenakker Infra voor vorderingen die derden 

tegen Molenakker Infra instellen ter zake van voorvallen, daden of 
nalatigheden, waarvoor Molenakker Infra niet aansprakelijk is ingevolge het 

voorgaande. De Opdrachtgever is gehouden Molenakker Infra op eerste 
verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten en schades die voor Molenakker 



Infra mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde 

tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid. 
11. De Opdrachtgever is gehouden schade beperkende maatregelen te nemen. 

12. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het Opgeleverde of een handelen 
en/of nalaten van Molenakker Infra verjaart door verloop van 1 jaar nadat de 
Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen 
ontdekken. 
 

14. Overmacht 

1. Molenakker Infra is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting 
jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een 
omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, 
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening 
komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: 
transportmoeilijkheden; staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; extreme 
weersomstandigheden; hackersactiviteiten; cyberaanval; natuurrampen; 
overstromingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; 
stroomstoring; internetstoring; e-mailstoring; epidemieën; pandemie; 
overheidsmaatregelen; grondstoffen tekort of overige tekorten op de markt; 
productievertraging; wijzigingen in wet- en regelgeving. 

2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming 
van een door Molenakker Infra ingeschakelde derde partij of een leverancier 

van Molenakker Infra. 
3. Molenakker Infra is niet aansprakelijk voor vertraging in de Werkzaamheden 

die is ontstaan door een overmachtssituatie. 
4. Molenakker Infra heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien 

de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 
Molenakker Infra zijn verbintenis had moeten nakomen. 

5. Indien Molenakker Infra wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst 
tijdelijk niet kan uitvoeren, dan geeft dat de Opdrachtgever niet het recht de 
Overeenkomst kosteloos te ontbinden. In een dergelijk geval wordt de 
uitvoering van de Overeenkomst opgeschort tot het moment dat de 
overmachtssituatie is opgeheven. 

6. In het geval dat Molenakker Infra door overmacht wordt verhinderd de 
Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Molenakker 
Infra het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de 

Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als 
ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Molenakker Infra 
gehouden is om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden. 

7. Voor zover Molenakker Infra ten tijde van het intreden van overmacht 
inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen 
of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Molenakker Infra gerechtigd 
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware 
het een afzonderlijke Overeenkomst. 
 

15. Intellectuele eigendomsrechten 
1. Molenakker Infra is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien 

van de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op 
het Werk. Intellectuele eigendomsrechten worden niet overgedragen en aan 
de Opdrachtgever wordt geen exclusieve licentie op het Werk verleend, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten ten aanzien van 

het Werk. Het betreft niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten, 
uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de Opdrachtgever, tenzij 



aan de Opdrachtgever Schriftelijk verdergaande gebruiksrechten zijn 

verleend. 
3. Het Werk mag niet zonder de voorafgaande toestemming van Molenakker 

Infra openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd. 
4. De Opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten van Molenakker 

Infra te allen tijde te respecteren. Indien de Opdrachtgever inbreuk maakt op 
de intellectuele eigendomsrechten van Molenakker Infra, dan is de 
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Molenakker Infra daardoor 
lijdt, waaronder omzetverlies. 

5. Indien bescherming van intellectuele eigendomsrechten op het Werk 
verkregen wordt middels registratie en/of deponering, dan is enkel 
Molenakker Infra bevoegd daartoe over te gaan. De Opdrachtgever zal zonder 
voorafgaande toestemming van Molenakker Infra noch een octrooi noch enige 
andere rechten van intellectuele eigendom aanvragen c.q. deponeren dan wel 
op enige andere wijze aanspraak hierop maken, waar ook ter wereld, met 
betrekking tot het Werk en de Opdrachtgever zal niemand in de gelegenheid 
stellen dit te doen. 

6. De Opdrachtgever vrijwaart Molenakker Infra voor aanspraken van derden 
met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de 
Opdrachtgever verstrekte gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst 
worden gebruikt. 
 

16. Geheimhouding 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 

informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere 
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de 
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts 
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 

2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak 
Molenakker Infra gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of 
de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Molenakker 
Infra zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de 
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 
Molenakker Infra niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en 
is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op 

grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
 

17. Vervaltermijn 
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen 

vorderingsrechten van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens 
Molenakker Infra in verband met het verrichten van Werkzaamheden door 
Molenakker Infra in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de 
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan 
van deze rechten. 

18. Bevoegde rechter, geschillen en toepasselijk recht 
 

1. Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en Molenakker Infra zullen exclusief, 
met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht 
door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Molenakker Infra 
gevestigd is. 

2. Deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden exclusief, met 

uitdrukkelijke uitsluiting van ieder ander recht, beheerst door Nederlands 
recht, ook indien aan een verbintenis die voortvloeit uit deze algemene 

voorwaarden dan wel uit een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het 
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking 



betrokken partij aldaar gevestigd is. Buitenlandse wetgeving en verdragen 

waaronder het Weens Koopverdrag zijn uitgesloten. 
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het 

uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 

19. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer 
1. De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle Nederlandse, 

Europese en lokale wettelijke en andere voorschriften en normen, welke de 
uitvoering van de Onder aannemingsovereenkomsten. raken, waaronder wet- 

en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, 
gezondheid en milieu, en hij is verplicht deze na te leven en in acht te nemen. 
Eventuele extra kosten die de Opdrachtnemer heeft moeten maken tijdens het 
uitvoeren van de Onder aannemingsovereenkomsten. om te voldoen aan 
wettelijke voorschriften en overige regelgeving, kunnen niet aan Molenakker 
Infra worden doorberekend. Dergelijke kosten komen geheel voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

2. De Opdrachtnemer is gehouden om de werkzaamheden die voortvloeien uit de 
Onder aannemingsovereenkomsten. tijdig op te leveren. 

3. De Opdrachtnemer vrijwaart Molenakker Infra tegen alle financiële gevolgen 
van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van 
zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Onder 
aannemingsovereenkomsten.. 

4. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan 
hetgeen is overeengekomen, beschikt over de eigenschappen die zijn 
toegezegd en die Molenakker Infra mag verwachten, deugdelijk is en vrij van 
gebreken, in overeenstemming is met de overeengekomen specificaties, 
voldoet aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften. 

5. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect het 
gevolg is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van 
een verplichting uit de Onder aannemingsovereenkomsten. of enig andere 
contractuele of niet-contractuele verplichting jegens Molenakker Infra. 

6. De Opdrachtnemer dient alle schade aan Molenakker Infra te vergoeden die 
Molenakker Infra lijdt doordat de Opdrachtnemer in strijd heeft gehandeld 
met de wet, voorschriften, verordeningen en instructies die zijn gegeven door 
Molenakker Infra of door zijn Opdrachtgever. 

7. Molenakker Infra accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schade-

uitsluiting van de Opdrachtnemer. Molenakker Infra wijst hiermee een 
dergelijke beperking en/of uitsluiting uitdrukkelijk van de hand. De 
Opdrachtnemer aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk. 

8. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zaken of 
personen die hij voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. 
De Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 
door hem gebruikte materialen. Deze materialen dienen te voldoen aan alle 
wettelijke voorschriften. 

9. Onder schade in het kader van dit artikel wordt o.a. verstaan: de schade 
(waaronder korting of boetes) die Molenakker Infra gehouden is aan een 
derde, zoals zijn Opdrachtgever, te vergoeden, gederfde omzet, gederfde 

winst, bedrijfsstagnatie, bedrijfsstoring, extra kosten voor het inschakelen 
van een derde, gemiste besparingen, vertragingsschade, zaakschade, 
letselschade, kosten van juridische bijstand en een rechtszaak. 

 


