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Algemene voorwaarden Gekofix B.V. versie 01-2022 
Gedeponeerd op 14-07-2022 bij de Kamer van Koophandel Brabant 
 
Artikel 1 – Algemeen 
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

• “Gekofix”: de besloten vennootschap Gekofix B.V., gevestigd te Tilburg, KvK-
nummer 66710561. 

• “De opdrachtgever”: Elke natuurlijke of rechtspersoon met wie Gekofix over 
de totstandkoming van een overeenkomst onderhandelt en/of aan wie Gekofix 
een offerte doet en/of met wie Gekofix een overeenkomst sluit en/of jegens wie 
Gekofix enige (rechts-)handeling verricht. 

• “De opdracht”: De door opdrachtgever aan Gekofix opgedragen levering van 
zaken en/of diensten en/of opgedragen uitvoering van ontwerp-, advies- en/of 
uitvoeringswerkzaamheden. 

• “De overeenkomst”: Elke overeenkomst ter zake de levering van zaken en/of 
diensten en/of opgedragen uitvoering van ontwerp-, advies en/of 
uitvoeringswerkzaamheden, die tussen Gekofix en de opdrachtgever tot stand 
komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle  
(rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan. 

• “Partijen”: Gekofix en opdrachtgever gezamenlijk. 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
2.1. Op alle aan Gekofix verstrekte opdrachten en met Gekofix gesloten overeenkomsten 

zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
2.2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, waaronder algemene 

voorwaarden van de opdrachtgever, wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Deze 
zijn slechts enkel van toepassing op een door Gekofix verstrekte opdracht of gesloten 
overeenkomst, indien de toepasselijkheid daarvan in de door Gekofix gezonden 
opdrachtbevestiging of overeenkomst uitdrukkelijk is aanvaard. In geval van een 
dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding gelden die algemene voorwaarden 
enkel voor de opdracht ten aanzien waarvan zij zijn expliciet zijn aanvaard.  

2.3. Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst, en deze algemene 
voorwaarden, heeft de volgende rangorde te gelden, waarbij de inhoud van een 
hogere in de rangorde geplaatste prevaleert boven een lagere in de rangorde 
geplaatste: 
a. De overeenkomst inclusief daarbij behorende bijlagen; 
b. Deze algemene voorwaarden. 
 

Artikel 3 – Aanbiedingen 
3.1. Alle aanbiedingen van Gekofix zijn vrijblijvend.  
3.2. Gekofix heeft te allen tijde het recht om haar aanbieding te herroepen binnen drie 

werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van opdrachtgever.  
3.3. Indien opdrachtgever aan Gekofix informatie verstrekt, gaat Gekofix uit van de 

juistheid en volledigheid daarvan en zal zij deze informatie niet controleren. De 
gevolgen daarvan zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. 
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3.4. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door Gekofix verstrekte informatie, 
tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en 
dergelijke en/of gegeven adviezen. 

3.5. Opdrachtgever vrijwaart Gekofix voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot 
het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte informatie, adviezen, 
tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en 
dergelijke.  

 
Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst 
4.1. Een overeenkomst tussen Gekofix en opdrachtgever komt tot stand na aanvaarding 

van de offerte door opdrachtgever, dan wel vanaf het moment waarop Gekofix 
aanvangt het uitvoeren van de werkzaamheden, deze vangen aan vanaf het moment 
dat Gekofix de benodigde materialen voor het uitvoeren van de werkzaamheden 
bestelt.  

4.2. Indien opdrachtgever in de opdracht of de overeenkomst kennelijke 
tegenstrijdigheden, kennelijke fouten of kennelijke onduidelijkheden tegenkomt, is zij 
gehouden Gekofix daar onverwijld op te wijzen. Bij gebreke daarvan is opdrachtgever 
aansprakelijk voor alle schade die dientengevolge ontstaat en wordt geleden. 

4.3. Opdrachtgever dient voor alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen 
die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden door Gekofix tijdig zorg te 
dragen. Opdrachtgever verstrekt op eerste verzoek van Gekofix een afschrift hiervan. 

4.4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Gekofix haar werkzaamheden ongestoord en op het 
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar 
werkzaamheden over de benodigde voorzieningen de beschikking heeft.  

4.5. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als: 
a. Er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; 
b. De door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de 

werkelijkheid; 
c. De bestanddelen/ondergrond waarop Gekofix het eindproduct dient aan te 

brengen anders is dan vooraf was voorzien door Gekofix, of 
d. Geschatte hoeveelheden met meer dan 5% afwijken ten opzichte van de offerte. 

4.6. Meerwerk geschiedt op regiebasis en wordt berekend op basis van de factoren die 
gelden op het moment dat een meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden 
de prijs van een meerwerk op eerste verzoek van Gekofix te voldoen. 

4.7. Gekofix zal het inschakelen van derden, indien mogelijk, in overleg doen met de 
opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtgever 
machtigt Gekofix om alle voorwaarden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen, die 
in de relatie tussen Gekofix en derden gelden of die door derden worden bedongen, te 
aanvaarden. Gekofix zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever 
voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft en/of levering van 
diensten/ verrichten van werkzaamheden door derden betreft.  

 
Artikel 5 – Oplevering 
5.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 

a. Als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
b. Als Gekofix aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en 
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opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na de dag van mededeling aan 
Gekofix kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd onder 
schriftelijke opgave van redenen, of 

c. Het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een 
gedeelte van het werk in gebruik dan wordt het geheel als opgeleverd 
beschouwd. 

5.2. Indien opdrachtgever het werk niet goedkeurt, dan dient opdrachtgever dit onder 
opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Gekofix. Opdrachtgever dient 
Gekofix in de gelegenheid te stellen het werk alsnog binnen redelijke termijn op te 
leveren. 

5.3. Levering geschiedt op het moment dat Gekofix de zaak aan opdrachtgever ter 
beschikking stelt dan wel mededeelt dat dit aan opdrachtgever ter beschikking staat. 
Het risico gaat over op opdrachtgever vanaf het moment dat het werk opdrachtgever 
ter beschikking staat dan wel door opdrachtgever dan wel derden in gebruik wordt 
genomen. 

 
Artikel 6 – Aansprakelijkheid 
6.1. De aansprakelijkheid van Gekofix is beperkt tot die schade waartegen Gekofix uit 

hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De 
omvang van deze verplichting is nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende 
geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.  

6.2. Indien de verzekeraar van Gekofix om welke reden dan ook niet tot uitkering 
overgaat, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 10% 
van de aanneemsom, exclusief BTW. Indien de overeenkomst bestaat uit onderdelen, 
is deze verplichting beperkt tot maximaal 10%, exclusief BTW, van de aanneemsom 
van dat onderdeel.  

6.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: 
a. Gevolgschade, hieronder begrepen doch niet beperkt stagnatieschade, gederfde 

winst, boetes, overige schade als gevolg van enige tekortkoming van Gekofix; 
b. Opzichtschade, hieronder begrepen schade die door of tijdens de uitvoering van 

het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt dan wel aan 
zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt; 

c. Schade veroorzaakt door Gekofix, behoudens in geval van opzet of bewuste 
roekeloosheid van Gekofix. 

6.4. Gekofix is niet gehouden tot het vergoeden van enige schade aan door of namens 
opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde 
bewerking. 

6.5. Gekofix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, 
beschadiging, breuk, afwijkingen of overige schade, die het gevolg is van haar 
handelen of nalaten, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld. 

6.6. Gekofix staat niet in voor het gebruik en toepassing van materialen voor zoveel de 
gebreken daarvan zijn toe te rekenen aan de ondergrond. Gekofix baseert zich bij 
toepassing van de materialen op de gegevens die door de producent of de leverancier 
van de materialen aan haar zijn verstrekt, ten aanzien van de eigenschappen van deze 
materialen en het gebruik daarvan. Gekofix is niet aansprakelijk voor enige schade als 
gevolg van een onjuiste (uit-)werking van (toegepaste) materialen. 
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6.7. Gekofix is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in kleuren, 
kleursamenstellingen, glansverschillen, structuurverschillen, schaduweffecten of 
kleurnuances en/of enige (toepassing van) materialen. 

6.8. Door Gekofix uitgevoerde werkzaamheden dienen niet met kunstmatige lichtbronnen 
beoordeeld te worden. 

6.9. Gekofix is niet aansprakelijk voor eventuele aanzetten, spuitbanen, uitnevelzones 
en/of andere imperfecties bij het uitvoeren van de opdracht. Gekofix streeft ernaar 
dat dit zich niet zal voordoen, maar geeft hiertoe geen garantie. Gekofix is niet 
aansprakelijk voor imperfecties/onvolkomenheden van het werk. 

6.10. Gekofix is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door derden dan wel 
weersinvloeden. 

6.11. Gekofix is niet aansprakelijk voor enige schade aan en/of verkleuring van het werk 
ontstaan door toedoen van opdrachtgever en/of derden.  

6.12. Indien de opdracht betrekking heeft op polijstwerkzaamheden van ruiten, geldt dat 
Gekofix niet aansprakelijk is voor een barst en/of breuk van de ruit. Tevens is Gekofix 
bij het uitvoeren van die werkzaamheden niet aansprakelijk voor enig optisch 
verschil/voor zoveel enige vertekening na het uitvoeren van de polijstwerkzaamheden 
zichtbaar is. Het uitvoeren van polijstwerkzaamheden geschiedt geheel voor risico van 
opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet en/of grove 
schuld zijdens Gekofix, is daartoe uitgesloten.  

6.13. Gekofix is op geen enkele wijze aansprakelijk indien opdrachtgever niet jaarlijks 
(aantoonbaar) onderhoud laat uitvoeren aan het werk. 

 
Artikel 7 – Klachtplicht en betaling 
7.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als zij 

hierover niet binnen veertien dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of 
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Gekofix heeft geklaagd. 

7.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur binnen de betalingstermijn aan Gekofix 
schriftelijk kenbaar maken. 

7.3. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. 
7.4. Opdrachtgever doet afstand van haar beroep op verrekening en/of opschorting jegens 

Gekofix. 
7.5. De gehele (restant-)vordering van Gekofix op opdrachtgever, al dan niet opeisbaar, is 

direct opeisbaar indien: 
a. Een betalingstermijn is overschreden; 
b. Opdrachtgever tekortschiet uit hoofde van deze overeenkomst; 
c. Het faillissement of surseance van betaling, dan wel WSNP is aangevraagd van 

opdrachtgever; 
d. (conservatoir) Beslag gelegd is ten laste van opdrachtgever. 

7.6. In geval van niet tijdige betaling is Gekofix gerechtigd om de factuur ter incasso uit 
handen te geven, waarbij opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten aan 
Gekofix dient te vergoeden gelijk aan 15% van de hoofdsom inclusief rente.  

 
Artikel 8 – Prijswijziging 
8.1. Gekofix is gerechtigd om na aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, een 

stijging van kostprijs bepalende factoren die zijn opgetreden na het sluiten van de 
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overeenkomst aan opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever is gehouden om 
deze kosten te voldoen.  

 
Artikel 9 – Overmacht 
9.1. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan Gekofix niet 

worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.  
9.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat de door Gekofix 

ingeschakelde derden (waaronder mede begrepen leveranciers) niet of niet tijdig aan 
hun verplichtingen voldoen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, een 
verstoring infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van 
gereedschappen, materialen of informatie, werkonderbrekingen en/of 
arbeidsongeschiktheid van de bestuurder van Gekofix. 

9.3. Gekofix is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door 
overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen. Als de 
overmachtsituatie is beëindigd, zal Gekofix haar verplichtingen nakomen zodra de 
planning het toelaat. 

9.4. Partijen hebben geen recht op enige vergoeding als gevolg van overmacht, 
opschorting of ontbinding van de overeenkomst en de schade die zij hebben geleden 
in geval van overmacht. 
 

Artikel 10 – Annulering overeenkomst 
10.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij 

Gekofix daarmee instemt.  
10.2. Indien Gekofix daarmee instemt is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd gelijk 

aan 25% van de totale aanneemsom. Wanneer de overeenkomst op regiebasis wordt 
uitgevoerd, wordt de vergoeding als hiervoor bedoeld begroot op de som van de 
kosten, arbeidsuren en winst, die Gekofix naar verwachting over de gehele opdracht 
zou hebben gemaakt. 

 
Artikel 11 – Geschillenbeslechting/toepasselijk recht 
11.1. Alle geschillen die tussen Gekofix en opdrachtgever mochten ontstaan, worden 

beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.  
11.2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en toepassing van het Weens 

Koopverdrag is uitgesloten. 
 
 
 
 
 
 
 


