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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: 

Tuinontwerp De Verbinding 

Molenwal 20 

4361 CE Westkapelle 

Handelsregister K.v.K. Zeeland in Middelburg nr. 22060764 

 

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die hulp of advies vraagt van 

Tuinontwerp De Verbinding (verder: De Verbinding). 

1.2 De Verbinding: het tuinontwerp & advies bureau waaraan hulp of advies gevraagd wordt als 

deskundige op het gebied van tuinontwerpen en/of beplantingsplannen. 

1.3 Opdracht: de door de opdrachtgever verstrekte en door De Verbinding aanvaarde opdracht om 

met inachtneming van deze algemene voorwaarden werkzaamheden te verrichten als daarin bedoeld. 

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die zijn uitgebracht 

door of gesloten met De Verbinding. 

2. FORMULERING VAN DE OPDRACHT 

2.1 Offertes zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen en omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving 

van de aangeboden producten en/of diensten inclusief tarieven, reiskosten en globaal tijdsbestek. 

2.2 Als de oorspronkelijke inhoud van de opdracht verandert volgt een nieuwe prijsopgave. De 

oorspronkelijke prijs geldt niet meer als er meer werkzaamheden worden gevraagd, dan in de 

overeenkomst zijn afgesproken.  

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT 

De opdracht bevestigt schriftelijk of per mail de opdracht.  

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

4.1 De Verbinding houdt opdrachtgever op de hoogte van de werkzaamheden.  

4.2 De opdracht wordt door De Verbinding uitgevoerd binnen de met de opdrachtgever 

overeengekomen tijd, of binnen de tijd die nodig is om de opdracht te vervullen, behalve als er sprake 

is van onvoorziene omstandigheden. 

5. DE WERKZAAMHEDEN VAN DE VERBINDING 

5.1 Het opstellen van een tuinontwerp en/of beplantingsplan omvat de volgende werkzaamheden: 

Inventariseren van wensen en voorkeuren bij opdrachtgever, opstellen van offerte met daarin de 

onderdelen als genoemd in 2.2, inventarisatie van het terrein, het maken van een schetsontwerp met 

één wijzigingsronde, het maken van een definitief tuinontwerp, het uitwerken van een 3D 

tuinontwerp, indien overeengekomen, het maken van een beplantingsplan met bijbehorende 

uitgebreide plantlijst met één wijzigingsronde,  

5.2. Bij extra bezoeken van De Verbinding en/of wijzigingsronden op verzoek van opdrachtgever, heeft 

De Verbinding het recht deze als meerwerk tegen het geldende uurtarief te factureren. 

5. Het beplantingsplan omvat een plattegrond van de plantvakken met daarin een aanduiding van de 
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plantensoorten en hun exacte locatie met een plantenlijst. Op de plantenlijst staat vermeld de 

wetenschappelijke Latijnse naam, de eventuele Nederlandse naam, het aantal planten, de aan te 

planten maat, beschrijving van de gebruikte planten en beknopte tips voor het beheer. De planten 

worden geselecteerd naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever en de aanwezige 

groeiplaatsomstandigheden. 

6. BETALINGEN 

6.1 Bij vergoeding op basis van het uurtarief mag De Verbinding maandelijks de vergoedingen met 

betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden declareren op basis van een urenregistratie 

die bij de gespecificeerde factuur wordt gevoegd. 

6.2 De betalingstermijn is 8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is 

opdrachtgever het wettelijk rentepercentage verschuldigd. Eventuele hieruit voortvloeiende 

incassokosten worden op opdrachtgever verhaald.  

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERBINDING 

7.1 Als De Verbinding aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in 

deze bepaling is geregeld. 

7.2 De Verbinding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De 

Verbinding is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige 

gegevens. 

7.3 Ook is aansprakelijkheid uitgesloten in de volgende gevallen: 

1. De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen plannen of plandelen. 

2. Schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/leveranciers/hoveniers. 

3. Schade aan kabels en leidingen. 

4. Correcties op metingen in het terrein, welke gevolgen hebben voor de uitvoering van het 

ontwerpplan en/of beplantingsplan. 

5. Het niet aanslaan van beplanting. 

6. Schade aan roerende en onroerende goederen of aan personen. 

7.4 Voor zover De Verbinding verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op grond van 

gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op 

het geleverde betrekking heeft. 

8. AUTEURSRECHTEN 

Alle intellectuele eigendommen van de door De Verbinding ontworpen/tot stand gebrachte 

ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij De Verbinding berusten. 

 

9. BIJZONDER VERLOOP VAN EEN OPDRACHT 

Als de opdrachtgever eenzijdig de opdrachtovereenkomst opzegt, mag De Verbinding de reeds 

verrichte arbeid en gemaakte kosten in rekening te brengen. 


