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ALGEMENE VOORWAARDEN STEIGERSBOUWEN 

 

  

  
Artikel 1 – Definities 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
 

▪ (Algemene) voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;  
▪ Steigersbouwen: de besloten vennootschap Steigersbouwen B.V., tevens handelend onder de 

naam Steigersbouwen.nl, gevestigd aan de Innovatieweg 21 te (7007 CD) Doetinchem;  
▪ opdrachtgever: een ieder die met Steigersbouwen in een contractuele relatie staat uit hoofde 

van een met Steigersbouwen gesloten overeenkomst;  
▪ zaken/materialen: al hetgeen door Steigersbouwen krachtens overeenkomst aan  

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld;  
▪ werkzaamheden: het totaal of het deel van het project, ontwerp en (de)montage met inbegrip 

van het ter beschikking stellen van zaken van Steigersbouwen, dat Steigersbouwen moet 
verrichten om te bewerkstelligen dat de werken/werkzaamheden aan de uit de overeenkomst 
voortvloeiende eisen beantwoorden; 

▪ schriftelijk: een door beide partijen ondertekend document, een brief, of e-mailbericht.  
 
Waar in deze voorwaarden van "montage" en/of van "montagewerkzaamheden" wordt gesproken, 
dient hieronder mede te worden begrepen - al naar gelang de aard van de aanbieding en/of opdracht 
- "demontage" en/of ”demontagewerkzaamheden".  
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
 

2.1. De werkzaamheden van Steigersbouwen bestaan uit het monteren en demonteren van steigers. 
Steigersbouwen gebruikt hiervoor eigen steigers en verhuurt deze, maar verricht ook montage- en 
demontagewerkzaamheden met steigers van derden, of van opdrachtgever.  

2.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en 
alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met Steigersbouwen, waaronder inbegrepen de eventuele 
uitvoering van werkzaamheden en diensten door Steigersbouwen, zoals: onderhoud, inspectie, 
montage, en het verstrekken van adviezen en tekeningen.  

2.3. Indien opdrachtgever eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Steigersbouwen van 
toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door 
Steigersbouwen niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van Steigersbouwen, tenzij 
uitdrukkelijk in een eerder stadium schriftelijk anders is overeengekomen.  

2.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 
door Steigersbouwen en opdrachtgever zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de 
specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.  

2.5. De algemene voorwaarden zijn opdrachtgever vooraf ter hand gesteld en zijn steeds te raadplegen 
via de website en kunnen daar ook als Pdf-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden 
zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.  

2.6. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 
Steigersbouwen wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van de door Steigersbouwen 
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig 
zouden zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde 
volledig van toepassing. 

2.8. Indien Steigersbouwen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, 
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Steigersbouwen het recht 
zou verliezen om de naleving van deze voorwaarden te verlangen. 
 
 



Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten 
 

3.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende de termijn in het 
aanbod/offerte vermeld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Vermeldt het aanbod/offerte 
geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het aanbod/offerte in ieder geval 14 dagen na 
aanbod/offertedatum. 

3.2. Overeenkomsten komen met inachtneming van het overige in de algemene voorwaarden bepaalde, 
slechts tot stand:  

a) door aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod/offerte. Aanvaarding geschiedt langs 
schriftelijke of elektronische weg. In geval van aanvaarding langs schriftelijke of elektronische 
weg, bevestigt Steigersbouwen onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het 
aanbod/offerte;  

b) door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door opdrachtgever verstrekte opdracht anders 
dan op basis van een aanbod/offerte; of  

c) doordat Steigersbouwen feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.  
3.3. De in catalogi vermelde gegevens zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door 

Steigersbouwen bevestigd. 
3.4. Aan één aanbod/offerte/tekening van Steigersbouwen dat gebaseerd is op door opdrachtgever 

verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.  
3.5. In het aanbod/offerte zal uitdrukkelijk een volledige omschrijving worden opgenomen van de te leveren 

zaken en van de eventuele te verrichten werkzaamheden.  
3.6. Alle te leveren zaken en eventuele te verrichten werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte 

vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.  
3.7. Indien opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is Steigersbouwen gerechtigd de kosten die 

gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits zij opdrachtgever 
direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan 
van deze kosten en op de hoogte ervan.  

3.8. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod/offerte binden Steigersbouwen niet.  
3.9. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Steigersbouwen 

binden Steigersbouwen slechts tegenover opdrachtgever indien en voor zover deze toezeggingen 
en/of afspraken door Steigersbouwen schriftelijk zijn bevestigd.  

3.10. Steigersbouwen behoudt het recht een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.  
3.11. Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is 

Steigersbouwen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze 
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Steigersbouwen anders aangeeft.  

3.12. Steigersbouwen verplicht zich na aanvang, het werk regelmatig voort te zetten.  
  

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst  
 

4.1. Steigersbouwen voert de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Eén en ander op grond van de op dat moment 
bekende stand der wetenschap in Nederland.  

4.2. Opdrachtgever stelt Steigersbouwen in de gelegenheid om de zaken en materialen te plaatsen 
alsmede het werk naar behoren uit te voeren.  

4.3. Steigersbouwen stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen 
niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

4.4. Indien opdrachtgever de levering van bepaalde zaken en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen 
van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of 
niet tijdige uitvoering daarvan. Steigersbouwen heeft het recht de uit de vertraging voortvloeiende 
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.  

4.5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Steigersbouwen 
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Steigersbouwen worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen 
niet tijdig aan Steigersbouwen zijn verstrekt, heeft Steigersbouwen het recht de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 
gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.  

4.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Steigersbouwen 
de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever 
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  



4.7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor 
opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Steigersbouwen voortvloeiende schade en 
kosten door opdrachtgever te worden vergoed.  

4.8. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Steigersbouwen tijdig kan beschikken over:  

- het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd;  

- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;  

- aansluitmogelijkheden voor apparatuur.  
4.9. Steigersbouwen is gerechtigd om de overeenkomst in zijn geheel of onderdelen daarvan door derden 

te laten uitvoeren.  
4.10. Indien Steigersbouwen, of een derde tijdens uitvoering van de opdracht een mondelinge 

meerwerkopdracht ontvangt van opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van 
opdrachtgever die op het werk aanwezig is en opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit 
werk geaccepteerd ofwel nagelaten tijdig (binnen 3 dagen) enig schriftelijk bezwaar tegen het 
meerwerk te maken, dan mag Steigersbouwen ervan uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk 
verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door Steigersbouwen gehanteerde prijzen en 
tarieven.  

4.11. Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijk ontwerp, tekening, kopij of model kunnen 
slechts grond voor ontbinding of schadevergoeding vormen indien zij niet van geringe aard zijn. Van 
geringe aard zijn in ieder geval die afwijkingen die niet of slechts in beperkte mate van invloed zijn op 
de gebruikswaarde van het product en/of de werkzaamheden. 

4.12. De uitvoering van de overeenkomst dan wel de wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop zijn 
gebaseerd op goed te bereiken en te berijden terreinen. De situatie op het terrein dient zodanig te zijn 
dat de zaken goed en veilig kunnen worden opgesteld. Blijkt dit niet het geval, dan heeft 
Steigersbouwen het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg 
hiervan ontstane meerkosten.  

4.13. Mocht de gesteldheid van de terreinen echter van zodanige aard zijn dat de uitvoering van de opdracht 
niet dan met (een) groot risico voor de zaken of personen zou kunnen geschieden, zulks ter 
beoordeling van Steigersbouwen, dan heeft Steigersbouwen het recht de opdracht onuitgevoerd te 
laten en de zaken naar haar bedrijf te laten terugkeren. Ingeval van het staken van de opdracht als 
gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft Steigersbouwen recht op een 
schadevergoeding ter hoogte van de door haar aantoonbaar geleden schade.  

4.14. Steigersbouwen zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien:  
▪ Steigersbouwen, haar personeel of andere hulppersonen betrokken bij de uitvoering van 

de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, 

daaronder begrepen, doch niet beperkt tot asbest;  

▪ de situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de geldende Arbeidsomstandighedenwet, 

dan wel anderszins gevaarzettend is; 

▪ de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte (hijs)gereedschappen van de 

opdrachtgever niet aan de wettelijke eisen voldoen;  

▪ bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de 

omgeving van de kraan dat Steigersbouwen is genoodzaakt deze hetzij conform de 

voorschriften van de fabrikant hetzij conform NEN 2024 of NEN 2046 en de hijstabel 

buiten bedrijf te stellen. Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen 24 uur 

kunnen worden hervat, zal Steigersbouwen gerechtigd zijn de opdracht tussentijds te 

beëindigen zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. 

Gedurende voornoemde opschorting is opdrachtgever het overeengekomen tarief 

onverminderd verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 5 – (Huur)prijs, prijswijziging en betaling 
 
Prijs:  

5.1. De in een aanbod/offerte of overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s exclusief BTW  en 
exclusief andere kosten, bijvoorbeeld (invoer en/of uitvoer)heffingen van overheidswege, van welke 
aard dan ook, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers-, reparatie-, verblijfs-, reis- 
en verpakkingskosten en overige voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke kosten. 
Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden materieel moet worden ingezet, dan zijn alle 
daarmee verband houdende kosten voor rekening en risico van opdrachtgever. 



5.2. De werkzaamheden geschieden tegen de op het moment van aanvraag door opdrachtgever geldende 
prijzen. Gedurende de in het aanbod eventueel vermelde geldigheidsduur worden prijzen van 
aangeboden materialen/werkzaamheden niet verhoogd.  
 
Huurprijs  

5.3. Alle huurprijzen (voor de steigers en bijbehorend materiaal) luiden in Euro’s exclusief BTW en zijn 
erop gebaseerd dat de werkzaamheden die met de gehuurde zaken worden verricht en de 
omstandigheden waaraan de gehuurde zaken worden blootgesteld geen door Steigersbouwen als 
overmatig ervaren slijtage aan de gehuurde zaken met zich meebrengen. Dit zal onder andere, maar 
niet uitsluitend, het geval zijn bij verfspuiten, stralen of werken met chemicaliën, welke 
werkzaamheden dan ook niet toegestaan zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Steigersbouwen. Kosten verband houdende met extra slijtage zullen aan opdrachtgever worden 
doorberekend.  

5.4. De door opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de zaken in het 
magazijn van Steigersbouwen volgens overeenkomst ter beschikking staan van opdrachtgever of, 
indien geen dag is overeengekomen, na mededeling van de beschikbaarheid aan opdrachtgever. De 
huurprijs loopt door tot, tenzij anders is overeengekomen, het laatste tijdstip van de navolgende 
tijdstippen: de overeengekomen beëindigingsdatum, de datum waarop de zaken bij Steigersbouwen 
zijn terugbezorgd of de datum waarop de zaken door Steigersbouwen zijn teruggehaald.  

5.5. De zaken worden verhuurd voor periodes van dagdelen, dagen, weken en/of maanden, tenzij anders 
is overeengekomen. De huurtermijnen zijn ondeelbaar. Voor een onvolledige periode is opdrachtgever 
een huurtermijn voor een volledige periode (gelijk aan de voorafgaande periode) verschuldigd.  

5.6. Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de 
huurperiode en de berekening van de huurprijs. Dit geldt ook voor dagen gedurende welke op grond 
van overmacht geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd van Steigersbouwen.  

5.7. Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen partijen met inachtneming van een opzegtermijn 
van één (1) maand de huurovereenkomst schriftelijk beëindigen, met inachtneming van het hiervoor 
onder artikel 5.5. en 5.6 vermelde. 

5.8. Steigersbouwen behoudt na beëindiging van de huurovereenkomst om welke reden dan ook de 
volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, 
waaronder het recht op vergoeding van schade aan zaken, of door vermissing daarvan.  

 
Prijswijziging:  

5.9. Steigersbouwen mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat de oorspronkelijk 
overeengekomen prijs dan wel de verwachte hoeveelheid werk met 10% of meer overstijgt zodat in 
redelijkheid niet van Steigersbouwen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te 
verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.  

5.10. Steigersbouwen mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment 
van aanbieding/offerte en het moment van uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen van meer 
dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, 
wisselkoersen, lonen, of productiekosten.  

5.11. Steigersbouwen zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs, of het tarief schriftelijk 
kenbaar maken. Steigersbouwen zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum 
waarop deze ingaat.  

5.12. Steigersbouwen is bevoegd onverwijld prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende 
factor daartoe aanleiding geeft.  

5.13. Indien Steigersbouwen voor transport van de benodigde materialen zorg draagt, brengt 
Steigersbouwen de transport- en verpakkingskosten bij opdrachtgever afzonderlijk in rekening.  

 
Betaling:  

5.14. Steigersbouwen is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever zekerheid te verlangen voor juiste en 
tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.   

5.15. Betaling dient contant te geschieden, dan wel vooraf middels een voorschot, dan wel binnen de 
overeengekomen termijn op een door Steigersbouwen aan te geven wijze in de valuta waarin is 
gedeclareerd. Indien partijen geen betalingstermijn overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 30 
dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de 
betalingsverplichting niet op. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.  

5.16. Indien opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn in gebreke blijft in de betaling, is 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Bij verzuim is opdrachtgever een rente verschuldigd van 
1,5% per maand over het opeisbare bedrag of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de 



wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente zal worden berekend 
vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het opeisbare 
bedrag inclusief rente.  

5.17. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van 
opdrachtgever zijn de vorderingen van Steigersbouwen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

5.18. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de 
hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of 
facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de opdrachtgever aan de betaling toekent. 

5.19. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsplichten niet op.  
 
Overige:  

5.20. Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij Steigersbouwen de tegenvordering gaaf en 
onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.  

5.21. In geval van betalingsverzuim is Steigersbouwen gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst 
en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.  

5.22. Een samengestelde prijsopgave verplicht Steigersbouwen niet tot het verrichten van een gedeelte van 
de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

5.23. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen, tenzij anders is overeengekomen.  
5.24. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld 

aan Steigersbouwen te melden.  
  

Artikel 6 – Incassokosten 
 

6.1. Indien opdrachtgever in gebreke, of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van 
opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten 
verschuldigd.  

6.2. Indien Steigersbouwen hogere kosten maakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn na het intreden van 
verzuim, komen ook deze voor rekening van opdrachtgever. Gerechtelijke en executiekosten komen 
eveneens voor rekening van opdrachtgever.  
 
Artikel 7 – Eigendom / Risico / Verzekering  
 

7.1. Opdrachtgever is gehouden de aan Steigersbouwen in eigendom toebehorende zaken te 
onderhouden als een goed huisvader. Opdrachtgever is verplicht de zaken tegen het risico van verlies 
en beschadiging te verzekeren en Steigersbouwen bewijs daarvan te verstrekken. Indien de zaken 
verloren gaan of beschadigd worden, dienen de verzekeringspenningen aan Steigersbouwen te 
worden betaald. Opdrachtgever is gehouden de verzekeraar van deze verplichting in kennis te stellen, 
alsmede Steigersbouwen de contactgegevens van de verzekeraar op te geven. Steigersbouwen is 
gerechtigd de verzekeraar ervan op de hoogte te stellen dat de verzekeringspenningen voor de aan 
Steigersbouwen in eigendom toebehorende zaken aan Steigersbouwen voldaan moeten worden.  

7.2. Steigersbouwen is gerechtigd de huur terstond te beëindigen indien de goederen worden 
verwaarloosd en/of ondeskundig worden gebruikt. Alle hieruit voortvloeiende kosten, zoals laad-, los-
, transport- en eventuele herstelkosten, komen geheel voor rekening van opdrachtgever. 

7.3. Alle door Steigersbouwen bij de offerte en/of aanbieding verstrekte, alsmede in opdracht van 
opdrachtgever vervaardigde tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, modellen, gereedschappen, 
programmatuur, e.d. blijven eigendom van Steigersbouwen, die tevens de auteursrechten en alle 
rechten van intellectuele en industriële eigendom daarop behoudt.  

7.4. Opdrachtgever zal geen gegevens betreffende de door Steigerbouwen gebruikte, ontworpen of 
voorgestelde constructiemethode, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Steigersbouwen 
kopiëren, aan derden tonen, bekend maken of gebruiken.  

7.5. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat gedurende de huur de zaken/materialen van 
Steigersbouwen niet worden vermengd met soortgelijke goederen van derden.  

7.6. Mocht vermenging toch optreden, dan is opdrachtgever gehouden de schade die daaruit voortvloeit 
aan Steigersbouwen te vergoeden.  
 
Artikel 8 – levering 
 

8.1. Levering van zaken geschiedt aan het adres van Steigersbouwen.  



8.2. Indien Steigersbouwen zaken bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij Steigersbouwen laatst bekende 
door opdrachtgever opgegeven afleveradres. De keuze van het transportmiddel staat Steigerbouwen 
vrij.  

8.3. Indien zaken van Steigersbouwen ter beschikking worden gesteld (worden verhuurd) en 
Steigersbouwen op grond van de overeenkomst zorg draagt voor transport, dragen zij hiermee ook 
het risico op beschadiging van en verlies tijdens transport.  

8.4. Indien zaken van een ander dan Steigersbouwen (van opdrachtgever of van een derde) worden 
ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst en op verzoek van de ander door Steigersbouwen zorg 
wordt gedragen voor transport, dan draagt de eigenaar van de zaken het risico op beschadiging en 
verlies tijdens transport.  

8.5. Wanneer de zaken voor opdrachtgever beschikbaar zijn, of ter aflevering bij opdrachtgever worden 
aangeboden, doch niet door opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt 
levering plaats door een schriftelijke mededeling van Steigersbouwen.  

8.6. Indien opdrachtgever afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies 
die noodzakelijk zijn voor de levering, is Steigersbouwen gerechtigd de zaken op te slaan voor 
rekening en risico van opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen 4 weken afneemt, is 
Steigersbouwen gerechtigd de zaken aan een ander te verhuren. De schade die Steigersbouwen 
hierdoor lijdt komt voor rekening van opdrachtgever.  

8.7. Indien Steigersbouwen gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Steigersbouwen ter beschikking 
heeft gesteld.  

8.8. Indien Steigersbouwen een termijn voor (op)levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een 
opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient 
opdrachtgever Steigersbouwen schriftelijk in gebreke te stellen.  

8.9. Kiest Steigersbouwen ervoor de levering van zaken/materialen te laten geschieden door een derde 
partij, dan is Steigersbouwen gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.  
  
Artikel 9 – Onderzoek, reclames  
 

9.1. Opdrachtgever is gehouden de uitgevoerde opdracht/werkzaamheden terstond op het moment van 
(op)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het (op)geleverde dienen door opdrachtgever 
uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk te worden gemeld aan Steigersbouwen. Indien melding binnen 
deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 7 werkdagen vanaf het moment 
waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt.  

9.2. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, maatvoering, slijtvastheid, structuur en dergelijke, 
welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel 
handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.  

9.3. De geleverde / ter beschikking gestelde zaken worden door Steigersbouwen zorgvuldig geteld en 
gecontroleerd op de juistheid van de op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven vermelde aantallen. 
Opdrachtgever dient deze aantallen te controleren en eventuele verschillen direct na ontvangst aan 
Steigersbouwen te melden. Indien opdrachtgever bij ontvangst van de zaken niet direct verschillen 
aan Steigersbouwen meldt, worden de aantallen die staan vermeld op de verzendbonnen en/of 
vrachtbrieven als juist aangenomen. 

9.4. De in de catalogi/advertenties/internetsite/aanbieding/prijslijst vermelde druk- of schrijffouten kunnen 
nimmer aanleiding geven tot enige reclame.  

9.5. Steigersbouwen zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen. De ingebrekestelling 
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 
Steigersbouwen in staat is adequaat te reageren. Indien verzocht, stelt opdrachtgever Steigersbouwen 
in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht 
verleent opdrachtgever aan Steigersbouwen een redelijk termijn voor herstel of vervanging van de 
verrichte dienst of de geleverde zaken. Steigersbouwen is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk 
binnen de grenzen van de in het artikel over “Aansprakelijkheid” bepaalde.  

9.6. Indien tijdig schriftelijk wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname van hetgeen 
overeengekomen is. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks 
enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Steigersbouwen.   

9.7. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien opdrachtgever 
in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in artikelen 9.1 en 9.2 uit te voeren.  
 
 
 



Artikel 10 – Conformiteit  
 

10.1. Steigersbouwen staat er voor in dat de materialen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de 
in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de 
op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 
overheidsvoorschriften.  
 
Artikel 11 – Opschorting en ontbinding 
 

11.1. Steigersbouwen is indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, indien:  

a) opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;  
b) na het sluiten van de overeenkomst Steigersbouwen ter kennis gekomen omstandigheden goede 

grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal 
nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of 
niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat 
rechtvaardigt;  

c) opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende 
is;  

d) opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn zaken is gelegd of 
anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, tenzij opdrachtgever reeds 
genoegzaam zekerheid voor betaling heeft gesteld.  

11.2. Voorts is Steigersbouwen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk 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. 

11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Steigersbouwen op opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. Indien Steigersbouwen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt 
zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.  

11.4. Steigersbouwen behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen. Voor zover dit 
hem kan worden toegerekend, is opdrachtgever verplicht de schade die Steigersbouwen ten gevolge 
van de opschorting/ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.  

11.5. Opdrachtgever maakt geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door 
Steigersbouwen op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.  

11.6. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden op de wijze die de 
wet hem toekent.  
  
Artikel 12 – Risico-overgang  
 

12.1. Indien opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van 
Steigersbouwen, inclusief kosten van transport en opslag, op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

12.2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken en of de werken die voorwerp van de 
overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken/werken aan 
opdrachtgever feitelijk ter beschikking worden gesteld en daarmee in de macht van opdrachtgever of 
van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht. 
 
Artikel 13 – Overmacht 
 

13.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die niet aan 
Steigersbouwen kan worden toegerekend.   

13.2. Steigersbouwen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever, indien 
zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld of opzet 
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt.  

13.3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 
Steigersbouwen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Steigersbouwen niet in staat is de 



verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Steigersbouwen, computer- en 
stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen, 
diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken door toeleveranciers worden daaronder begrepen.  

13.4. Steigersbouwen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is Steigersbouwen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan 
opdrachtgever.  

13.5. Voor zoveel Steigersbouwen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar 
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Steigersbouwen 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. 
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke. 
 
Artikel 14 - Annulering  
 

14.1. Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 
30% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het 
recht van Steigersbouwen op volledige schadevergoeding. .  

14.2. Indien er niet door Steigersbouwen wordt gemeten, zijn de gevolgen van een verkeerde maatvoering 
voor eigen risico van opdrachtgever.  
 
Artikel 15 Veiligheid 

 

15.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan de zaken te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor 

deze krachtens de overeenkomst zijn bestemd. 

15.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder goedkeuring van Steigersbouwen wijzigingen in de 

geleverde zaken en/of de uitgevoerde constructie aan te brengen.  

15.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om stellingmateriaal uit de zaken weg te nemen om dit voor 

andere doeleinden of op een andere plaats te gebruiken. 

15.4. Door Steigersbouwen aan opdrachtgever verstrekte gebruiksaanwijzingen, veiligheidsvoorschriften 

en/of andere instructies aangaande de zaken dienen volledig en tijdig door opdrachtgever te worden 

nagekomen.  

15.5. Het is opdrachtgever niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten op een zaak, die reeds 

gedeeltelijk is afgebroken.  

15.6. Ter voorkoming van gevaarlijke situaties bij montage, demontage en gebruik van steigers dient 

opdrachtgever de Richtlijn Steigers te allen tijde in acht te nemen. 

 
 
Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
Aansprakelijkheid:  

16.1. Mocht Steigersbouwen aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 
bepaling is geregeld.  

16.2. Steigersbouwen is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend 
verstaan:  

a) de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;  

b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Steigersbouwen aan de 
overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Steigersbouwen toegerekend kunnen 
worden, mits Steigersbouwen eerst in de gelegenheid is gesteld om aan de overeenkomst te 
beantwoorden;  

c) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade als bedoeld in deze 
algemene voorwaarden.   

16.3. De aansprakelijkheid voor directe schade van Steigersbouwen jegens opdrachtgever, uit welke hoofde 
dan ook, is beperkt tot het daadwerkelijk door opdrachtgever aan Steigersbouwen betaalde 
factuurbedrag van de desbetreffende opdracht waarin de schade heeft plaatsgevonden.  

16.4. Indien Steigersbouwen aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het 
bedrag van de door de assuradeur van Steigersbouwen te verstrekken uitkering, althans tot maximaal 



het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking 
heeft.  

16.5. Steigersbouwen is nimmer aansprakelijk voor:  
a) schade ten gevolge van schending van (een of meerdere leden van) artikel 15; 
b) schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door opdrachtgever 

of derden van de door Steigersbouwen ter beschikking gestelde zaken;  
c) afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door foutief gebruik door een opdrachtgever of  

derden;  
d) voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen 

en schade door bedrijfsstagnatie.  
16.6. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Steigersbouwen nimmer aansprakelijk. Adviezen 

worden steeds gegeven op grond van de bij Steigersbouwen bekende feiten en omstandigheden en 
in onderling overleg, waarbij Steigersbouwen steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en 
uitgangspunt neemt.  

16.7. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij 
Steigersbouwen te worden ingediend. 

16.8. Steigersbouwen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien deze schade is ontstaan 
door handelen van Steigersbouwen op basis van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens.  

16.9. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade 
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Steigersbouwen of zijn 
ondergeschikten.  
 
Vrijwaring:  

16.10. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Steigersbouwen, vrijwaart opdrachtgever 
Steigersbouwen voor eventuele aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van 
vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de 
overeenkomst door of namens Steigersbouwen, alsmede het gebruik van de door of namens 
Steigersbouwen ter beschikking gestelde zaken/materialen.  

16.11. Opdrachtgever vrijwaart Steigersbouwen voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het 
gebruik van de door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen en dergelijke. Opdrachtgever is 
verplicht Steigersbouwen te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de 
overeenkomst kunnen beïnvloeden.  

16.12. Indien Steigersbouwen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is 
opdrachtgever gehouden Steigersbouwen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al 
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke 
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Steigersbouwen, zonder ingebrekestelling, 
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en de schade aan de zijde van Steigersbouwen en 
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.      
 
Artikel 17 – Industrieel en intellectueel eigendom  
  

17.1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Steigersbouwen zich de rechten 
en bevoegdheden voor die Steigersbouwen toekomen op grond van het industrieel en intellectuele 
eigendomsrecht.  

17.2. Alle door Steigersbouwen geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, 
bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen 
niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Steigersbouwen worden verveelvoudigd, 
doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van 
derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.  
 
Artikel 18 – Geschillen 
 
Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie 
worden beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Steigersbouwen. 
   
Artikel 19 – Toepasselijk recht  
 
Op elke overeenkomst tussen Steigersbouwen en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.  



  
 
 
 


