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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KESTEREN 

 
§ 1 Definities  

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd met de 
daarachter vermelde betekenis.  

o Van Kesteren (een handelsnaam van Van Kesteren Projecten BV) gebruiker 
van deze algemene voorwaarden; Van Kesteren is statutair gevestigd en 
werkzaam vanuit haar vestiging te 6562 AV Groesbeek Ambachtsweg 16. 
Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een door Van Kesteren  
uitgebrachte offerte of op andere wijze de gelding van de algemene 
voorwaarden heeft aanvaard.  

o Werkzaamheden: alle mogelijke vormen van het verrichten van diensten, het 
leveren,  verhuren of anderszins ter beschikking stellen van goederen en het 
uitvoeren van werken en alle daarmee samenhangende werkzaamheden dan 
wel andersoortige dienstverlening.  

 
§ 2. Toepasselijkheid en geldingsbereik  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelingen en schriftelijke 
aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten, rapporten, alsmede uitvoeringen van 
werk  kortom op alle door Van Kesteren gesloten en te sluiten overeenkomsten die 
betrekking hebben op de werkzaamheden.  

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor de opdrachtgever die haar 
woonplaats of statutaire zetel buiten Nederland heeft.  

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever 
wordt uitdrukkelijk afgewezen.  

 
§ 3. Gebondenheid aan deze algemene voorwaarden  

1. Opdrachtgever en Van Kesteren zijn gebonden aan deze algemene voorwaarden 
wanneer sprake is van een door opdrachtgever gegeven schriftelijk bevestigde 
opdracht, dan wel indien met de uitvoering van de opdracht door Van Kesteren is 
begonnen op aanwijzing van de opdrachtgever, zonder dat opdrachtgever schriftelijk 
bezwaar heeft gemaakt tegen deze algemene voorwaarden.  

2. Generlei voorwaarden, buiten de door Van Kesteren gehanteerde algemene 
voorwaarden, afspraken of regelingen gelden als overeengekomen, wanneer ze niet 
schriftelijk door Van Kesteren zijn bevestigd. Het vorenstaande geldt evenzeer voor 
nadere overeenkomsten en wijzigingen van bestaande overeenkomsten.  

3. Opdrachtgever en Van Kesteren  voldoen aan alle wettelijke verplichtingen zoals deze 
zijn neergelegd in het asbestverwijderingsbesluit.  

 
§ 4. Aanbiedingen  

1. Alle aanbiedingen van Van Kesteren worden op schrift en gedagtekend uitgebracht. De 
aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door Van Kesteren  is aangegeven.  

2. Elke aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 30 werkdagen, berekend 
vanaf de dagtekening  

3. Van Kesteren kan te allen tijde haar aanbieding intrekken, ook na aanvaarding, indien 
blijkt dat de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie geheel of 
gedeeltelijk onjuist is.  
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§ 5. Aanvaarding en exclusiviteit  
1. Van Kesteren aanvaardt haar opdrachten enkel en alleen op basis van exclusiviteit. 

Opdrachtgever zal derhalve tijdens de duur van de opdracht geen soortgelijke opdracht 
of uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan anderen dan Van Kesteren 
verstrekken.  

2. Van Kesteren kan een te late aanvaarding in de zin van artikel 4.2 toch als tijdig 
gedaan laten gelden, mits zij dit onverwijld aan de opdrachtgever mededeelt.  

3. Van Kesteren is niet aan een uitgebrachte offerte of aanbieding gehouden, indien deze 
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of indien door opdrachtgever onjuiste 
of onvolledige informatie is verstrekt.  
 

§ 6. Wijzigingen en aanvullingen  
1. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden in onderlinge overeenstemming 

wordt afgeweken, dienen die aanvaarde afwijkingen schriftelijk te worden vastgesteld. 
De bepalingen waarvan niet wordt afgeweken, zijn onverkort van toepassing.  

2. Wijzigingen en aanvullingen van de door Van Kesteren gedane aanbieding of van de 
opdracht zijn uitsluitend bindend, indien en voor zover deze door Van Kesteren 
schriftelijk zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd  

3. Een wijziging, aanvulling of correctie van de aanbieding of de opdracht en de hierin 
overeengekomen werkzaamheden kan invloed hebben op de overeengekomen prijs.  
 

§ 7. Duur van de opdracht  
1. In de door Van Kesteren gedane aanbieding  wordt in  goed overleg met de 

opdrachtgever bij benadering het tijdvak  vastgesteld waarin Van Kesteren haar 
werkzaamheden kan verrichten.  

2. Opdrachtgever dient alle gegevens die Van Kesteren naar haar oordeel nodig heeft bij 
het uitvoeren van de opdracht binnen de door haar gestelde termijn en in de door Van 
Kesteren gewenste vorm ter beschikking te stellen. De opdrachtgever staat in voor de 
juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.  

3. Bij het geven van de indicatie als bedoeld in artikel 7.1 wordt er van uitgegaan dat de 
omstandigheden na aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen en de 
opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens en informatie heeft verstrekt die 
noodzakelijk zijn voor de duur van de opdracht.  

4. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichting in het in lid 2 van dit 
artikel gestelde heeft Van Kesteren de bevoegdheid om haar verplichtingen uit de 
overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan.  

5. Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

6. Twee weken voor het eind van de afgesproken termijn zal Van Kesteren, indien er een 
gerede kans aanwezig is dat de afgesproken termijn niet gehaald zal worden, 
opdrachtgever mondeling of schriftelijk op de hoogte stellen van deze mogelijke 
overschrijding.  

7. In deze mondelinge of schriftelijke kennisgeving zal door Van Kesteren de redenen van 
en de oorzaken waardoor deze vertraging is opgetreden, uitdrukkelijk worden vermeld. 
Indien de redenen gelegen zijn aan Van Kesteren dan zal de afgesproken prijs naar 
beneden worden bijgesteld. Indien de redenen gelegen zijn aan de opdrachtgever dan 
zal de afgesproken prijs naar boven worden bijgesteld. De opdrachtgever heeft echter 
geen recht op schadevergoeding of verplichting en kan de opdracht niet ontbinden of 
beëindigen, indien de redenen aan Van Kesteren gelegen zijn.  
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§ 8. Annulering  
1. Annulering zijdens de opdrachtgever is slechts bindend na schriftelijke 

akkoordverklaring door Van Kesteren.  
 

§ 9. Procedures en aanwijzingen  
1. Van Kesteren zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed en zorgvuldig 

opdrachtnemer in acht nemen.  
2. Van Kesteren bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd en is 

gehouden de uitvoering van de werkzaamheden te doen plaatsvinden conform het 
asbestverwijderingsbesluit alsmede eventuele nadere regelgeving.  

3. De diensten worden verricht zoals omschreven in de werkplanomschrijving, die in goed 
overleg met de opdrachtgever tot stand is gekomen, dan wel anders is omschreven. 
Deze werkplanomschrijving maakt integraal deel uit van de overeenkomst welke is 
overeengekomen tussen de opdrachtgever en Van Kesteren.  

4. Van Kesteren is gecertificeerd voor de uitvoering van de werkzaamheden en voert 
deze uit conform de regelgeving van deze certificaten. 

5. Van Kesteren is gerechtigd werkzaamheden te staken indien zich onveilige situaties 
voordoen en is in dat geval niet tot schadevergoeding te verplichten. De kosten die 
Van Kesteren in dit geval moet maken, zijn voor rekening van opdrachtgever.  

6. Van Kesteren is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te 
schakelen.  

7. Opdrachtgever is binnen het kader van de opdracht, bevoegd om aanwijzingen te 
geven tenzij deze aanwijzingen zozeer indruisen tegen de procedures die Van 
Kesteren hanteert, dat in alle redelijkheid opvolging van deze aanwijzingen niet 
gevergd kan worden.  

8. Indien Van Kesteren op grond van het in artikel 9.7 gestelde, de opdracht niet kan 
uitvoeren, kan Van Kesteren, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen 
houdt, de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.  

9. Opdrachtgever is verplicht maximaal bij te dragen aan het welslagen van de opdracht. 
Dit houdt o.a. in dat hij relevante informatie over de opdracht of daaraan gerelateerde 
zaken deelt met AsbestCare, dat hij instructies van medewerkers in het kader van de 
opdracht nauwgezet opvolgt en dat hij in overleg treedt met de directie indien daartoe 
aanleiding is.  

10. De werkzaamheden zijn uitdrukkelijk beperkt tot de werkzaamheden als omschreven in 
de overeenkomst. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk te zijn 
overeengekomen en wordt door Van Kesteren (zo nodig) schriftelijk (per email) 
bevestigd.  

11. Indien op verzoek van de opdrachtgever de werkzaamheden worden opgeschort, is 
opdrachtgever vergoeding aan Van Kesteren verschuldigd voor verrichte en nog te 
verrichten werkzaamheden en gemaakte en nog te maken kosten. Schade aan het 
werk als gevolg van deze opschorting komt voor rekening van opdrachtgever.  

 
§ 10. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Van Kesteren in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven 
eigendom van Van Kesteren totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Van 
Kesteren gesloten overeenkomst(en) en uit andere verbintenissen en eventuele 
schadevergoedingen volledig en deugdelijk is nagekomen. 

2. Door Van Kesteren geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als 
betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het 
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te 
bezwaren. 
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3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht 
mag worden om de eigendomsrechten van Van Kesteren veilig te stellen. 

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan 
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht 
om Van Kesteren daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

5. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen en waterschade 
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Van 
Kesteren ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Van 
Kesteren gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de 
opdrachtgever zich er jegens Van Kesteren bij voorbaat toe om zijn medewerking te 
verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

6. Voor het geval Van Kesteren zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil 
uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke 
toestemming aan Van Kesteren en door Van Kesteren aan te wijzen derden om al die 
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Kesteren zich bevinden en die 
zaken terug te nemen. 

7. In het geval van verlies, diefstal, inbeslagname e.d. van zaken, waarvoor de koopsom 
niet volledig is voldaan, is de opdrachtgever steeds verplicht om binnen 24 uur na de 
ontdekking daarvan dit aan Van Kesteren mee te delen.  

 
§ 11. Aansprakelijkheid  

1. Van Kesteren sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor onjuistheden in alle door of 
namens de opdrachtgever verstrekte gegevens en inlichtingen en in alle door Van 
Kesteren verrichte werkzaamheden, alsmede verstrekte rapporten, notities, op schrift 
gestelde en mondeling gegeven adviezen en alle andere geschriften, tenzij er sprake is 
van opzet of grove schuld.  

2. Van Kesteren heeft voldaan aan haar onderzoekplicht met betrekking tot de door de 
opdrachtgever en derden verstrekte gegevens en inlichtingen, indien zij handelt zoals 
een goed opdrachtnemer betaamt.  

3. Voor zover Van Kesteren aansprakelijk wordt gesteld op welke grond dan ook, heeft 
Van Kesteren de bevoegdheid haar aansprakelijkheid te beperken tot het honorarium 
dat Van Kesteren voor haar werkzaamheden in het dader van die opdracht heeft 
ontvangen, tenzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij met grove schuld en 
met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.  

4. Bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen uit artikel 11.3 gelden alleen indien 
en voor zover de aansprakelijkheidsassuradeuren van Van Kesteren geen dekking 
verlenen ter zake van de aan de opdrachtgever toegebrachte schade. De 
aansprakelijkheid van Van Kesteren is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag 
dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Van Kesteren is gedekt of 
wordt uitgekeerd.  

5. Van Kesteren beperkt haar aansprakelijkheid voor de door haar gebruikte 
hulpmiddelen, apparatuur en dergelijke tot de garantie van de desbetreffende 
leverancier en producent.  

6. De opdrachtgever vrijwaart Van Kesteren voor aanspraken van derden inzake de door 
hen geleden schade, welke niet direct of indirect het gevolg is van een kennelijke 
onzorgvuldigheid van Van Kesteren.  

7. Van Kesteren sluit alle aansprakelijkheid uit voor de werkzaamheden die de door Van 
Kesteren ingeschakelde derden hebben verricht.  

8. Opdrachtgever vrijwaart Van Kesteren voor aanspraken (van derden) voor de schade 
die in relatie staat met de uitvoering van het sloopwerk. Hierbij moet (niet uitputtend, al 
dan niet voorzien en in welke vorm dan ook) gedacht worden aan schade als gevolg 
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van het open hebben liggen van het dak of muur in relatie tot veranderende lokale 
weersomstandigheden, het stuk gaan van elementen die direct of indirect verband 
houden met wijze waarop ze in het verleden zijn  aangebracht, alsmede schade aan 
materialen waar tijdens het werk iets of iemand – niet opzettelijk - is opgevallen of ten 
gevolge van de werkzaamheden op heeft moeten gaan staan of leunen. 

 
§ 12. Prijzen  

1. De opdrachtgever is een honorarium verschuldigd voor de door Van Kesteren verrichte 
werkzaamheden.  

2. Dit honorarium is gerelateerd aan het door Van Kesteren in de aanbieding gedane 
voorstel inzake het honorarium. Schriftelijke prijsopgaven zijn bindend tenzij 
nadrukkelijk anders is overeengekomen.  

3. Artikel 12.1 en 12.2 zijn ook van toepassing indien opdrachtgever de opdracht ontbindt 
of annuleert, op welke grond dan ook, onverminderd het in paragraaf 8 bepaalde. De 
tot dan toe door Van Kesteren verrichte werkzaamheden worden door de 
opdrachtgever vergoed.  

4. De door Van Kesteren genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW, exclusief de 
diensten van derden welke door Van Kesteren zijn ingehuurd en exclusief eventueel 
andere door de overheid opgelegde heffingen en belastingen.  

5. Bij het verrichten van werkzaamheden is het Van Kesteren toegestaan kosteloos 
gebruik te maken van de nutsvoorzieningen ten behoeve van de opdrachtgever zoals 
elektriciteit, water, gas en riool (afwatering).  

6. Van Kesteren is gerechtigd – ook al is dit niet in de aanbieding vermeld – voorafgaand 
aan de uitvoering een voorschot in rekening te brengen ter hoogte van maximaal 50% 
van het totaal geoffreerde bedrag. Dit voorschot wordt bij de laatste termijn in 
mindering gebracht. Voorschotten worden door opdrachtgever binnen de gestelde 
termijn voldaan.  
 

§ 13. Prijsveranderingen  
1. Indien na het aanvaarden van een opdracht omstandigheden optreden, die opwaartse 

invloed op de prijs hebben, zoals stijging van lonen, belastingen, sociale premies, 
heffingen en andere lasten, heeft Van Kesteren het recht om deze prijsstijging aan de 
opdrachtgever door te berekenen.  

2. Alleen in het geval dat de hierboven genoemde prijsstijging zich binnen drie maanden 
na het sluiten van de overeenkomst voordoet, is de opdrachtgever gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden.  

3. Ontbinding op grond van prijsverhoging kan aan de opdrachtgever nimmer recht geven 
op enigerlei schadevergoeding.  

4. De tot op het moment van ontbinding gemaakte kosten aan de kant van Van Kesteren, 
dienen door de opdrachtgever te worden vergoed, onverminderd het recht op 
schadevergoeding.  
 

§ 14. Oplevering  
1. Het aannemen van zaken door de vervoerder of opdrachtgever, zonder aantekening 

op de vrachtbrief of reçu, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren;  
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Van Kesteren hetzij schriftelijk, 

hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het 
werk en deze heeft goedgekeurd. Het werk wordt tevens als opgeleverd beschouwd bij 
ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever of de rechthebbende met dien 
verstande dat voor ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als 
opgeleverd wordt beschouwd.  
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3. Kleine gebreken, welke binnen 30 dagen na oplevering kunnen worden hersteld, zijn 
geen reden tot onthouding van goedkeuring. De werkzaamheden met betrekking tot 
kleine gebreken zijn voor rekening van de opdrachtgever voor zover deze niet herstel 
van uitvoeringsfouten betreffen.  

4. Bij onthouding van goedkeuring van het werk na oplevering is de opdrachtgever 
verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Van Kesteren onder opgaaf van 
redenen.  

5. Opgegeven (op-)leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale 
termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige 
levering dient Van Kesteren derhalve schriftelijk vooreerst in gebreke te worden 
gesteld.  

6. Bij ontvangst van zaken en/of uitgevoerde opdracht controleert en verklaart de 
opdrachtgever schriftelijk dat hij zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren 
en eventuele gebruiksaanwijzing heeft ontvangen. Eventuele klachten dienen terstond 
bij aflevering te worden gemeld aan Van Kesteren. Nadien kunnen nog slechts binnen 
8 dagen na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Van 
Kesteren, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden 
worden geconstateerd. Later ingediende klachten behoeven door Van Kesteren niet in 
behandeling te worden genomen. Het indienen van bezwaren bij Van Kesteren geeft 
nimmer recht de betaling van de factuur op te schorten.  
 

§ 15 Betaling en facturering  
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto zonder enige 

aftrek, inhouding of schuldvergelijking, verrekening of opschorting, op een door Van 
Kesteren aangegeven bank- of girorekening.  

2. Vanaf de aanvang van de opdracht kan de opdrachtgever om de vier weken op de 
hoogte worden gehouden van de tot dan toe gemaakte kosten. Van Kesteren is 
gerechtigd om vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van haar kant te vorderen. De 
advieskosten zijn verschuldigd ongeacht het al dan niet tot afronding komen van de 
opdracht.  

3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Van Kesteren telkens 
voorafgaand aan het verstrijken van de termijn een termijnfactuur. Deze nota wordt 
door opdrachtgever uiterlijk aan Van Kesteren betaald op de vervaldatum zoals op de 
factuur vermeldt.  

4. De opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het enkel 
verstrijken van de betalingstermijn en zal zonder aanzegging een vertragingsrente ad 
1% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een maand 
gerekend zal worden.  

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Van Kesteren, naar aanleiding 
van het verzuim van de opdrachtgever zijn gemaakt of nog zullen worden gemaakt, 
komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden 
vastgesteld conform de wettelijke regelingen daaromtrent.   

 
§ 16. Overmacht  

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat deze door overmacht 
onuitvoerbaar is geworden, heeft Van Kesteren het recht te vorderen, dat de opdracht 
zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de opdracht mogelijk wordt, behoudens 
wanneer die gewijzigde uitvoering gevolge van een overmacht redelijkerwijs van Van 
Kesteren of de opdrachtgever niet gevorderd kan worden. De meer of mindere kosten, 
uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen 
partijen. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen vier weken na het ogenblik 



 

 

 

 
 
 

Datum: 1 mei 2021 
Pagina 7 van 7 

 
Algemene Voorwaarden Van Kesteren pagina 7 

 
  

waarop vaststond, dat de opdracht niet op de aanvankelijke overeengekomen wijze 
kon worden uitgevoerd.  

2. Van Kesteren is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, hoe ook genaamd die voor 
de opdrachtgever of voor derden door de opschorting mochten ontstaan.  

3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan hetgeen daaronder naar 
dagelijks spraakgebruik en overeenkomstig de rechtspraak geacht moet worden te 
vallen, in ieder geval die omstandigheden die de nakoming van de verbintenis 
verhinderen, en die niet aan Van Kesteren zijn toe te rekenen. Onder deze 
omstandigheden zijn mede begrepen ziekte van het personeel, stakingen, gevaarlijke 
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld storm, hitte, sneeuw of ijzel) , 
onvoorzienbare stagnatie, zowel aan de zijde van de door Van Kesteren ingeschakelde 
derden.  
 

§ 17. Opzegging en ontbinding  
1. Op grond van paragraaf 8 en artikel 9.7 van deze algemene voorwaarden, kan 

tussentijds de overeenkomst door Van Kesteren worden opgezegd met inachtneming 
van een opzegtermijn van één maand.  

2. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk, bij aangetekend schrijven, aan de 
opdrachtgever te worden bekend gemaakt, met vermelding van de redenen.  

3. Van Kesteren behoudt zich op grond van de artikel 5.1 het recht voor om ontbinding 
van de opdracht te vorderen, indien verdere uitvoering door of namens de 
opdrachtgever blijvend onmogelijk wordt gemaakt.  

4. Van Kesteren is gerechtigd de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, bij 
aangetekende brief geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval de opdrachtgever in 
gebreke is bij de nakoming van enigerlei verplichting voortvloeiend uit deze 
overeenkomst dan wel indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard 
of een verzoek daartoe, surséance van betaling is verleend of een verzoek daartoe, 
stilleggen of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever.  

5. Ingeval van annulering, opzegging of ontbinding uit hoofde van het hierboven 
genoemde is de opdrachtgever verplicht om alle kosten die Van Kesteren heeft 
gemaakt en zal maken, alsmede het bedrag van de winstderving en leegloopverliezen 
van Van Kesteren te vergoeden, onverminderd het recht van Van Kesteren op 
schadevergoeding.  
 

§ 18. Geldigheid van deze algemene voorwaarden  
1. De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze algemene voorwaarden laat de 

geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene 
voorwaarden om enigerlei reden ongeldig en/of onredelijk bezwarend, dan worden 
partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het 
ongeldige en/of onredelijk bezwarend beding naar strekking en reikwijdte zoveel 
mogelijk benaderd. 

 
§ 19. Toepasselijk recht  

1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in het geval 
dat de werkzaamheden verricht zijn in het buitenland, alsmede de daaruit 
voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het 
Nederlands recht. 

 
§ 20. Deponering  

1. Deze algemene voorwaarden zijn onder de titel Algemene Voorwaarden Van Kesteren 
met kenmerk VKPAV2021gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal 
Gelderland. 


