
 

 

Toepasselijkheid  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij J. VAN DER PLOEG 

DIENSTVERLENING als opdrachtnemer optreedt.  

1.2 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten.  

1.3 De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij derden dienen te worden betrokken.  

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.  

1.5 Indien een bepaling in deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in 

deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

1.6 In geval van strijdigheid tussen de verschillende toepasselijke voorwaarden geldt, in afnemende volgorde van 

belangrijkheid, de volgende rangorde: 

(i) de gesloten overeenkomsten en 

(ii) de onderhavige algemene voorwaarden. 

 

Voorstel 

2.1 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING doet een aanbod in de vorm van een offerte.  

2.2 Alle offertes zijn verblijvend en herroepelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

2.3 Offertes zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij onjuistheid van die gegevens zijn offertes voor 

J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING niet bindend. 

2.4 Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) omstandigheden in de werkzaamheden, bijvoorbeeld wensen 

die in eerste instantie niet in de offerte zijn opgenomen. J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING zal opdrachtgever hiervan zo 

spoedig mogelijk op de hoogte stellen.  

2.5 Indien het aanbod een kennelijke verschrijving of vergissing bevat en de opdrachtgever dit kon begrijpen, is J. VAN DER 

PLOEG DIENSTVERLENING niet gehouden aan het gedane aanbod en zal dan ook niet aansprakelijk zijn. 

 

Overeenkomst 

3.1 Er komt een overeenkomst tot stand als er akkoord op de offerte is gegeven. 

3.2 Bij een overeenkomst, anders dan voor eenmalige werkzaamheden, zendt J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING een 

werkprogramma (Een formulier waarop een opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft 

aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.) toe. 

3.3 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe 

informatie beschikbaar komt die uitvoering onaanvaardbaar maken. 

3.4  Op de overeenkomst zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden, het bij de overeenkomst behorende 

werkprogramma en de bepalingen van de C.A.O. voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.  

3.5 Door met instemming van opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden te starten wordt geacht de opdracht 

verstrekt te zijn zoals in de offerte.  
 

Uitvoering overeenkomst 

4.1 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING zal alle opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 

van goed vakmanschap en volgens het werkprogramma uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 

inspanningsverplichting. 

4.2 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag op de normale dagelijkse 

arbeidstijden, te weten tussen 06:00 en 21:30 uur. Op zaterdag, zon- en feestdagen worden geen werkzaamheden 

uitgevoerd, tenzij dit in de offerte is opgenomen. Het door J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING door te betalen loon bij het 

niet werken op een feestdag (een werkdag waarop normaliter zou worden gewerkt) is in de prijs opgenomen.  

4.3 De medewerkers van J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING dienen zich voor zover bekend en mogelijk te houden aan de 

regels die op/in het object van de opdrachtgever gelden. De regels dienen door opdrachtgever aan de medewerkers ter hand 

te worden gesteld. 

4.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine aanpassingen noodzakelijk zijn, kan J. VAN DER PLOEG 

DIENSTVERLENING, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen.  

 



 

 

4.5 De opdrachtgever verstrekt voor de goede uitvoering van de opdracht: 

a. kosteloos warm en koud water, elektriciteit en gas; 

b. kosteloos gebruik van voorzieningen die aan het object aanwezig zijn ten behoeve van de glasbewassing; 

c. een afsluitbare ruimte voor het opslaan van bedrijfsmiddelen; 

d. garderobe, berging, sanitaire voorzieningen, kantine e.d. voor medewerkers van J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING. 

e. mogelijkheid bieden voor afval af te voeren. 

4.6 Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken niet tijdig aan J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING ter 

beschikking zijn gesteld, heeft zij het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. 

4.7 Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING zich op de verstrekte informatie 

en gegevens. Het is dan ook belangrijk om J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING direct op de hoogte te stellen van nieuwe of 

gewijzigde informatie of gegevens. Op J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING berust geen informatieplicht en opdrachtgever 

is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor onjuiste informatie of gegevens. 

4.8 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING B.V. is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

4.9 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door 

derden laten verrichten. J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING zal opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. 

Eventuele aansprakelijkheid volgens artikel 6:76 BW is uitgesloten. 

4.10 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING. 

 

Uitvoeringstermijn 

5.1 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Oponthoud of vertraging komt niet 

voor rekening van J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk 

en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Een afgesproken termijn is nooit een fatale 

termijn. 

5.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING met opdrachtgever in overleg 

treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.  

5.3 Indien J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING gegevens, zaken, toegang of instructies nodig heeft van de opdrachtgever, 

die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze aan J. VAN DER PLOEG 

DIENSTVERLENING heeft verstrekt. 

 

Wijzigingen in de overeenkomst 

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is 

om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst 

overgaan.  

6.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van 

de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht 

wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.  

6.3 Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan bijvoorbeeld worden verhoogd. 

J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de 

overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.  

6.4 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING zal op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever alle door haar aangegeven 

veranderingen in een opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn, akkoord is gegeven door de binnen J. 

VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING bevoegde persoon, de opdrachtgever zich bereid verklaart de opgegeven meerkosten te 

voldoen en akkoord is met eventueel andere gestelde voorwaarden. 

 

Opschorting/ beëindiging van de overeenkomst 

7.1 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING en opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de 

overeenkomst beëindigen, tenzij anders bepaald in de overeenkomst. 

 



 

 

7.2 De overeenkomst tussen J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING en opdrachtgever wordt minimaal voor de duur van 1 jaar 

aangegaan, tenzij in de akkoord gegeven offerte schriftelijk anders is overeengekomen. 

7.3 Opdrachtgever is in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW, niet bevoegd een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op 

te zeggen. J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is bij een overeenkomst voor bepaalde tijd bevoegd tussentijds op te 

zeggen, met een opzegtermijn van 1 maand, zonder schadevergoeding gehouden te zijn.  

7.4 Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar, kan opdrachtgever met inachtneming van een maand als 

opzegtermijn tegen het einde van de overeengekomen contractperiode worden opgezegd, zonder tot enige 

schadevergoeding gehouden te zijn.  

7.5 Na het verstrijken van de periode wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd, behoudens beëindiging van 

de overeenkomst door de hiervoor genoemde opzegging.  

7.6 Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. 

7.7 Ieder der partijen kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussentijds opzeggen, met inachtneming van 3 maanden, 

zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

7.8 Met dien verstande echter, dat een overeenkomst waarbij sanitaire supplys, waaronder maar niet uitsluitend, 

automaten, rolhanddoeken, containers, en/of andere sanitaire materialen in gebruik worden gegeven, slechts opzegbaar is 

met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de overeengekomen contractperiode van 

sanitaire supplys. Hiervoor zullen aparte algemene voorwaarden door J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING ter hand worden 

gesteld. 

7.9 Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden voor de 1e dag van de nieuwe maand. 

7.10 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is bevoegd de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden indien 

opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, ondanks een schriftelijke aanmaning, binnen een 

periode van vier weken, niet of niet volledig nakomt. 

7.11 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is bevoegd de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de 

overeenkomst J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te 

vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. 

7.12 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is bevoegd de overeenkomst te doen laten ontbinden indien zich omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van 

dien aard zijn dat in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te houden. 

7.13 Deze overeenkomst kan door J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING per direct worden ontbonden indien opdrachtgever 

in staat van faillissement of surséance van betaling geraakt of onder curatele is gesteld. 

7.14 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING op de 

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is niet aansprakelijk voor enige kosten of 

schadevergoeding. Indien de opschorting dan wel ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever 

aansprakelijk voor de door J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING geleden schade. 

7.15 Het opschorten dan wel ontbinden van de overeenkomst moet wel in verhouding staan met de geschonden 

verplichtingen en niet in strijd zijn met enig dwingendrechtelijke bepaling. 

 

Prijs 

8.1 Er vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, 

exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

8.2 Van alle bijkomende kosten zal opdrachtnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgaaf 

doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de opdrachtgever door kunnen worden berekend. 

8.3 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is gerechtigd ieder jaar, per 1 januari een prijsverhoging in lijn met de vastgestelde 

prijsindexen door het CBS door te voeren. 

8.4 Indien J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is J. VAN DER 

PLOEG DIENSTVERLENING niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat 

geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging een jaarlijkse verhoging betreft 

zoals in artikel 8.3 beschreven, de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of 

regelgeving,  CAO wijzigingen, rechtspraak of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, transport, lonen 

et cetera of op gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 



 

 

Betaling 

9.1 Facturering vindt plaats per maand. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen. 

9.2 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien 

betalingscondities niet in acht worden genomen.  

9.3 De opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in 

mindering te brengen.  

9.4 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in 

evenredigheid met de voortgang van het werk.  

9.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Bezwaren met betrekking tot de 

factuur dienen binnen 7 dagen kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke zal zij niet ontvankelijk worden geacht. 

9.6 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in 

verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente 

verschuldigd.  

9.7 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen 

van de opdrachtgever jegens J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING onmiddellijk opeisbaar. 

 

Incassokosten 

10.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle 

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Ongeacht het 

buitengerechtelijke incassobedrag geldt altijd een minimum van € 250,00. 

10.2 De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen volgens de branche organisaties gebruikelijk is. 

15% van de eerste € 5.000,00 van de gevorderde hoofdsom, 10% over het meerdere tot € 10.000,00, 8% over het meerdere 

tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven € 60.000,00. 

Indien J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk 

waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.  

10.3 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. De 

opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

Aansprakelijkheid en overmacht 

11.1 Opdrachtgever is tijdens de betreffende werkzaamheden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar medewerkers 

en zijn of haar eigendommen.  

11.2 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is enkel aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een 

toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opeisbare overeenkomst. 

11.3 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is in ieder geval niet aansprakelijk voor: 

- schade ontstaan aan beplanting, gazons, bestrating, leiding, putten e.d. bij gebruik van een hoogwerker; 

- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of 

informatie door of namens opdrachtgever aan J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING; 

- bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade; 

- bij gevelreiniging is J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING niet aansprakelijk voor schade aan voegwerk; 

- in geval van vloerenreiniging is J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING niet aansprakelijk voor schade aan de vloer door 

uitvoering van de werkzaamheden indien de voorgeschiedenis ten aanzien van de reiniging van de vloer onbekend is of als 

opdrachtgever specifieke instructies heeft gegeven; 

- Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele zaakschade buiten normaal gebruik van in bruikleen gegeven zaken en het 

tenietgaan, verlies of vermissing van goederen. 

11.5 Opdrachtgever is verplicht om binnen 7 dagen na ontdekking van de schade in overleg te treden met J. VAN DER PLOEG 

DIENSTVERLENING is voordat zij tot aansprakelijkstelling overgaat.  

11.6 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover 

mogelijk ongedaan te maken. 

 



 

 

11.7 Indien J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt 

tot directe, rechtstreekse schade en maximaal eenmaal de factuurwaarde van het aantal uren die in rekening zijn gebracht 

voor de specifieke werkzaamheden, althans enkel tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit is altijd 

gemaximeerd tot eenmaal het bedrag dat in 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht. 

11.8 De aansprakelijkheid van J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is in ieder geval steeds beperkt, indien en voor zover 

sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.  
11.9 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is niet aansprakelijk voor de (gevolgen van) toezeggingen en/of verbintenissen 

door het door haar, binnen de onderneming van opdrachtgever, medewerkers of derden, gedaan en of aangegaan. 

11.10 Een tekortkoming kan niet aan J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING worden toegerekend als de tekortkoming niet te 

wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeergeldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

In dit geval is J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit te 

overeenkomst voortvloeien. Er is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake van overmacht bij storm, extreme regen, hitte, 

bliksem, windhozen, epidemieën, pandemieën, stakingen, geen openbaar vervoer rijdt, bommeldingen, brand, diefstal 

oorlogsomstandigheden, burgeroorlog, opstand of werkstaking, defect materiaal, niet leveren van gas/water/ elektra. 

11.11 Overmacht geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen aanneemsom gedurende de eerste 3 

maanden waarin de overmacht duurt. Indien de overmacht langer voortduurt, kan J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING B.V. 

voor de resterende overmacht periode een andere aanneemsom aanbieden of de overeenkomst schriftelijk ontbinden.  

J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is aan opdrachtgever geen vorm van schadevergoeding verschuldigd. 

11.12 De uit vorenstaande voortvloeiende beperkingen van aansprakelijkheid en overmacht gelden niet voor zover in strijd 

met enige dwingendrechtelijke bepaling of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van J. VAN DER PLOEG 

DIENSTVERLENING. 

11.13 Er geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, een verjaringstermijn van 6 maanden. Behoudens bepalingen 

van dwingend recht. 

 

Vrijwaring 

12.1 De opdrachtgever vrijwaart J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het 

lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan aan J. VAN DER 

PLOEG DIENSTVERLENING toerekenbaar is. 

12.2 Indien J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de 

opdrachtgever gehouden J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al 

hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen 

van adequate maatregelen, dan is J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe 

over te gaan.  

 

Contractnaleving en controle  

13.1 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van 

het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, zal de opdrachtgever J. 

VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING direct bij constatering, uiterlijk binnen 7 dagen, schriftelijk in kennis stellen van de door 

hem geconstateerde afwijking(en).  

13.2 Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:  

a. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;  

b. een redelijke termijn waarbinnen J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING de geconstateerde afwijking dient te herstellen.  

13.3 De geconstateerde afwijking schort de betalingsverplichting niet op. 

13.4 Bij niet in achtneming van de termijn zal zij niet ontvankelijk worden geacht. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

14.1 Wanneer J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen 

en sanitaire benodigdheden, behoudt J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING zich de eigendom van de goederen voor, totdat 

de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald.  

 



 

 

14.2 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING behoudt het eigendom van goederen die aan opdrachtgever in bruikleen zijn 

gegeven. 

14.3 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet 

verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever 

gezonden rekeningen zal zijn verstreken of Opdrachtgever staat J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING toe de plaats te 

betreden waar deze goederen zich bevinden. 

14.4 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING is bij enige aanspraak van derden op het in bruikleen gegeven en/of nog niet 

(volledig) betaalde gekochte goederen bij, surseance, faillissement of curatele verplicht om (i) de beslaglegger, 

bewindvoerder of curator over het eigendom/eigendomsvoorbehoud van . VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING te informeren 

en (ii) J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING schriftelijk te informeren over dergelijke omstandigheden, alsook over de locatie 

van de goederen. 

14.5 Opdrachtgever mag het goed niet geheel of gedeeltelijk vervreemden, verhuren, gebruik of bewaring geven, verpanden, 

eigendom over te dragen, hierop enig zekerheids- of beperkt recht te (laten) vestigen of aan derden enig ander recht met 

betrekking tot het goed te verlenen, bezwaren e.d. 

14.6 Opdrachtgever bewaart het goed al herkenbaar eigendom van J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING. 

14.7 Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten. 

 

Personeel 

15.1 Opdrachtgever en haar gelieerde ondernemingen verplichten zich jegens J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING  te 

onthouden van het aanbieden van een dienstverband aan werknemers of derden, welke door J. VAN DER PLOEG 

DIENSTVERLENING of een van haar gelieerde ondernemingen zijn aangedragen, voorgesteld of op andere wijze met 

opdrachtgever in contact zijn gebracht dan wel anderszins, direct of indirect, met deze personen een samenwerking aan te 

gaan zonder schriftelijke goedkeuring van J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING. 

15.2 Gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst, zal opdrachtgever en aan hen gelieerde 

ondernemingen, geen werknemers of derden die betrokken zijn geweest bij de overeenkomst, in dienst nemen noch 

anderszins zakelijke betrekkingen met hen aangaan, tenzij er sprake is van schriftelijke toestemming.  

15.3 Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen is opdrachtgever aan J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING een niet 

voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 15.000,00 per overtreding én € 250,00 per dag dat de overtreding 

voortduurt. 

 

Contractwisseling en werkgelegenheid 

16.1 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO-bepalingen. Zij zal alle 

inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W., etc. J. VAN DER 

PLOEG DIENSTVERLENING B.V.  

16.2 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING verbindt zicht jegens de opdrachtgever te gedragen conform het bepaalde 

omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en 

Glazenwassersbedrijf.  

16.3 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING B.V. zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de 

opdrachtgever, als ook bij beëindiging ervan –voor zover hierbij sprake is van contractwisseling- in overleg treden met het 

andere in het geding zijnde schoonmaakbedrijf, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en om uitvoering te 

geven aan een mogelijk op een van beide schoonmaakbedrijven rustende verplichting tot overnamen van 

schoonmaakpersoneel. 

 

Privacy 

17.1 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING verwerkt persoonsgegeven conform toepasselijk (inter)nationale wet- en 

regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

 

 



 

 

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

18.1 J. VAN DER PLOEG DIENSTVERLENING houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te 

vullen.  

18.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk, tenzij anders overeengekomen, aan opdrachtgever medegedeeld. Indien 

opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan zij tot de datum waarop de nieuwe algemene 

voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 

 

Geschillen 

19.1 Alle gevallen waarin de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands Recht. 

19.2 Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit overeenkomsten, die met deze overeenkomst verband houden, 

worden ter berechting voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche.  

19.3 Een geschil is aanwezig als een van de partijen verklaart, dat zulks het geval is.  

19.4 De raad zal het geschil berechten conform het arbitragereglement voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten zoals 

vastgelegd door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten.  

19.5 Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de 

mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen 

geschil.  

19.6 De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem 

opgelegde reglement.  

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 10 juni 2020. 

 

 


