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Jurisprudentie IV.Aannemingvanwerk
TBR2019/84
waarden),bij e-rtailvan 5 februari2013 aan ge'üi-

HofArnhem-leeuwaiden, 28augustus2018,zaaknr.

timeerde gestuurd.

200.199210,ECU:Nl:<iHARL:Z018:mZ(Algenitne

voorwaarden (niet) uildrukkdijk vandehandgewezen)

Op enig moment is geconstateerd dat
.

(Mr.A.E.B,terHeide,mr.EJ.vanderPoelenmr.H.Hanuet)

t~t in de te renoveren bedrijfsiinits en kan-

BW:art.6:96,art.6:217,art.6325,att.6:232

toren asbest aanwezig was. Gelet daarop moest
een asbestsanering worden uitgevoerd. In het asbestmveatarisatieiapport dat op 6 februari 2013

Aannemingvanwerk.Afrekening.Toepasselijkheidalgemene

is opgestdd door [adviesbureau] is (onder m.eer)
opgenomen dat asbestwas aangetroffen en dien-

voorwaarden. Schade.Toerekenbare tekortkoming. Minderwerk

de te worden verwijderd op de locaties [adres] in

[stad] . Ook dezeopdrachtheeftgeïntuneerde aan
Met gastoootJ. S. O. den Houring, Red.'

[bedrijf l] verstrekt op 14 februari 2013 voor een
aanneeinsom van

2 Devaststaande feiten

Het hof gaatin hoger beroep uit van de
. i.

.

navolgende feiten.

als is gedteerd onder 3. 3. Voorafgaand aan de op-

diachtbevEstiginghad [bedrijf l] een offerte voor

De gemeente Rotterdam heeft in 2012
^/ een aanbesteding betreffende het ver-

bouwen en renoveren van bedrijfsunits en kantoren

op de locatie [adres] alsmede de [adres] in [stad]
aan gsintüneerde gegund.
Geüituneerde heeft voor de uitvoering
.

16. 500 ex BTW. In deze op-

drachtbevestiging staat dezelfde clausule vermeld

».? van (onderdelen) van de aanbestecüng

opdrachtengegevenaan[bedrijfl] (hierna:[bedrijf
l] ). Bij opdrachtbevestigmg van 8 februari 2013

heeft geïntimeerde opdracht gegeven aan [bedrijf
l] voor sloopwerkconform de offerte van [bedrijf
1} van l februari2013 (indusiefhetsloopwerkals
aangegevenin de mailvan 4 februari 2013), welk
sloopwerk diende te worden uitgevoerd conform
het aan [bedrijf l] ter beschikking gestelde bestek.
De aanneemsom bedroeg 23.500 ex BTW. h
deze opdrachtbevestiging staat verder vermeld: 'Op
deze overeenkomst zijn ome ondemannemerworwaar-

den d, d. l januari 2000 van toepassing. Indien deze
nietin uw bezit zijn danvernemenwij dit gmagvan
u en ssullen -mij die u alsnog doen toekomen. Betalingen leveringswwrsMiarden van onderaannemers, leve-

mncisrs,fabrikantene.d. zijn niet vantoepassing:In
de offerte van [bedrijf l] stond, vernield: 'Algemene
voorvwirdmvan [bedrijf IJ syn vantoepassing.'
Naar aaiileiding van genoemde ofiferte heeft geïntimeerde bij e-maü van 4 februan 2013 aan [bedrijf l] veraocht om toezending van 'jullie algemene
wwrvxiarden'. [bedrijf l] heeft haar algemene voor-

waarden, de Algemene voorwaarden Vereniging
van Sloopaannemers (hierna: de algemene voor-

dezewerkzaainhedengedaan,op 13februari2013.
In de voettekst van die offerte is vernield: 'Op al
onzeovereenkomstenen aanbiedingenzijnïian toepas-

singdeAlgemeneVoorwaardenwelkegedeponeerdsijn
bij deArrondissementsrechtbankteRotterdam'.
[bedrijfl] heeftophaarbeurthetbedrijf
. ^) [asbestsaneringsbedrijfl ingeschakeld om
de asbestsaneringuit te voeren. Na uityoering van
de asbestsanering is eenvrijgaverapport verstrekt.
[bedrijf l] heeft aangetatimeecde diverse
. U facturen gestuurd.Van die facturen is in
totaal 16.480,- onbetaaldgebleven.
[bedrijf l] is op 9 juli 2013 faffliet gegaan.
. / De (indirect) besuurder van [bedrijf l]
is thans bestuurder van appeUant . AppeUant heeft

de vorderingenvan [bedrijfl] op geihtimeerdeuit
diens faillissement gekocht.

3 Hetgeschilendebeslissingineersteaanleg
Appellaat heeft m eerste aanleg - samengevat - betaling gevorderd van 16,480, - en de

buitengerechtelijkekosten,beidevermeerderd met
de wetteüjke handelsreme, alsmede proceskosten,
besla^iostenen nakosten.
De kantonrechter heeft de vorderingen bij vonnis

van 30 december2015 afgewezenonder veroordeImgvanappellantin deproceskosten.

4 Demotiveringvandebeslissinginhogerberoep
Appellant is in hoger beroep gekomen
onder aanvoering van elf grieven. Zij

heeft gevorderd dat het hof, bij uitvoerbaar bij
l

JergendsnHoutlng is advocaat bi]Rozemonri Advocatente

Amsterdam.

voorraad te verldaren arrest, de vonnissen van 15

juli 2015 en 30 december 2015 zal vernietigen en
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haar vordermg alsnog zal toewijzen. G^ituneerde

heeft geconcludeerdtot bekrachtigingvan de bestreden vonnissen.

l?aaï toegezoadenalgemenevoorwaardenvan[bè-

dri) ï:]iInasa sluitziimeerm hetalgemeendetoepasselijkheid van betaling- en levCTingsvoorwaar-

MmiSenmrk

De grieven l, 2, 7, 8, 9 en 10 hebben aBe

. ^/ betrekking op hetminderwerk. De grieven l en 2 zien op feiten die de rechtbank onder

2.2. van haai tussenvonnis heeft vastgesteld. Met
deze grieven wil appdlant kennelijk betogen dat
de rechtbank onjuiste gevolgen aan die feiten heeft
verbonden. Dat zal hierna bij de grieven 7 tot en
met 9 worden besproken. Dat de door de rechtbank vastgestelde feiten onjuist zijn, wordt echter
niet aangevoerd. Daarom falen, de grieven l en 2.
Ia de grieven 7, 8 en 9 betoogt appel. -J lant dat de algemene voorwaarden van

denvan onderaannemers, leveranders, "fabrikanten

en dergelijke uit. Daarbij is niet duidelijk ofgeïn-

tüneerde doelt op haar eigen onderaannemers en

eventueel andere door haar ingeschakelde derden,

of op onderaannemers en derden die haarweder-

partij [bedrijf l] heeft ingeschakeld. Mede gdetop
de toezending door [bedrijf l] vanhaar algemene

voorwaarden aan gefatüneerde op 5 februari 2013

en^de omstandigheid datpartijen het er gezien de
stellingname vanappdlantendeveridaiingnamens
gemtimeerdeter comparitiein hogerberoepover
eens zijn dat gemtüneerde haar onderaannemer-

voorwaarden met aan [bedrijf l] heeft verstrekt,
kan in dezezaakniet de condusie worden getrok-

[bedrijf l] niet van toepassing zijn omdat zij bij de
opdrachtbevestigmgvangemtimeerdeuitdrukkeUjk

kendathetvoor^[bedri}fl] duideUjkwasdatgdh-

van de hand zijn gewezen (zie artikel 6:225 lid 3

mdien niet de

BW), terwijl de algemene voorwaarden van gdintimeerdenietvantoepassingzijnaangezienzezijn

timeerdehaarofiFertesslechtswenstete aanva^den
algemene voorwaarden van [bedrijf
l], maar de eigenvoorwaardenvan geïhtimearde

van toepassing zouden zijn. Het hof is dan ook van

vernietigd omdat ze niet ter hand zijn gesteld. Volgens appellant is tussen [bedrijf l] en geïntimeerde
geen verrekening van meer/minderwerk overeenge-

voorwaarden van [bedrijf l] met genoemde volzin
vangemtimeerdezowelop zichzelfalsin combina-

behandeling;

ticmetdedaarbijopgenomenverwijzingnaarhaar

Artikel 6:225lid 3 BWbepaaltdatwan'«'T neet aanbod en aaavaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, aan

tbedrijf l] teverstrekken, nieteenuitdruKkeHjke tfwijzingvan^e algemene voorwaarden van [bedrijf

komen. Dezegrievenlenenzich'voorgezamenlijke

l

In dievolzinverwijst zij niet concreetnaarde aan

de meede verwijzinggeenwerkingtoekomt, wanneer daarbij niet tevens de toepasseüjkheid van de

in de eersteverwijzingaangegevenalgemenevoorwaarden uitdrukkeUjk van de hand wordt gewezen.

Partijen hebben op dit plint slechts gedebatteerd
over devraagafde algemenevoorwaardendiegemtüneerdeop 5 februari2013van [bedrijfl] heeft
ontvangen, de Algemene voorwaardenVereniging

oorded dat de toepasseUjHieid van de algemene

onderaannemervoorwaardenzonder deze voor of
bij de totstandkoming van de overeeiikomsten aan

1}inhoudt.Datbetekentdataandeverwijzingnaar

de onderaarmemervoorwaarden in de opdracht-

bevestigingen
vangdütimeerdegeenwerkingtoezodat de

komt>

algemene

voorwaarden

van

pieddjf

l] vantoepassingzijn opdeovereenkomsten.

[medewerkeiappdant]heeftnamensap-

. ^} peUanttijdens decomparitie vanpartijen
van Sloopaannemers, op de overeenkomsten van m hoger beroep verklaard dat hij voorafgaand aan
de opdracht met [medewerker geïntüneCTde] (van
8 februai 2013 en 14 februari 2013 van toepas- gemtüneerde)
in een gesprek"heeft afgesproken
sing zijn. In dit geval heeft [bedrijf l] bij haar of- dat er geen meer- of minderwerk verrAend zou
ferteshaaralgemene voorwaardenvantoepassing worden, [medewerker gemrimeerde], die tijdens
verklaard (de eerste verwijzing in de woorden van
die comparitie eveneens aanwezigwas, heeft dat
artikd 6:225 BW), terwijl gemtimeerde m haar betwist,
Volgens hem is er slechts eenpnjs besproopdrachtbevesügingen heeft verklaard dat haar
onderaannemervoorwaardea van toepassing zijn
(de tweede verwijzing), waaraan zij heeft toege-

ken en ishetvolkomen gebruikdijk datermeei-en

minderwerk wordtyenekend,Voorzover appdlant
- voorheteerstdjdens decomparitieinhogerbe- heeftwillenbetogendatzijinafwijku^van
deraünnemers, leveranciers,fabrikantene.d. zijn niet roep
haar
Claterc)offerteeenmonddüigeafspraakheeft
van toepassing. ' De vraag is of deze zin op zichzelf
datergeenminderweikwordt'verrekend,
of in combmatie met de verwijzing naar de on- gemaakt
gaathethofdaaraanvoorbij. Zij heeftvan diestel-'
deraannemervoorwaarden van geïntüneeide moet ling geen bewijs aangeboden, terwijl die stelling
worden uitgelegd als een uitdrukkdijk van de hand
z'ch ook met. laat verenigen met het feit dat ^
wijzen van de voorwaarden van [bedrijf l]. Vast
voegd: 'Betaling- en leveringsvoorwaarden van on-

staatdat [bedrijf l] haaralgemene voorwaarden op
5 februari 2013 per e-mail aan geüitimeerde heeft

gestuurd. Vervolgens heeft geïntimeerde onder opneming van bovengenoemde volzin op 8 februari

2013en 14februari2013deopdrachtenbevestigd.
-nr6

drijf l] haar algemene voorwaarden inhaar offerte

van toepassingheeft verklaard en dat [bedrijf l]
blijkens de e-maücorrespondenlie tussen partijen

van met name 15 en 17 aprfl 2013 (condusievan

antwoord,producties10en 11)aanvankeUjkbereid
is geblekenoverhetmmderwCTkmetgeüitüneerde

's
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de aan

in gesprek te gaan, zonder daarbij naar de gestel-

in[be-

de afspraakte verwijzen.Hetvoorgaandeleidt dan

Ie toerwaarkanten

van [bedrijf l], waaronder artikel 7, ook voor wat

fgeïa-

passing zijn.

.

ers en
erden,
A'eder-

ook tot de condusie dat de algemene voorwaarden
betreft de verrekening van het minderwerkvan toe-

gevoerd dat er tegende verrekenm^ van schadeen
minderwerkpostenmet de facturen niet is gegriefd
en dat het nieuwe argument dat met de aanneemsom moet worden verrekend, daarom niet meer aan
de orde is. Anders dan appellaat leest het hof in

de memorie van grieven geea ünpüciete griefvan
dezelfde strekking. In ieder geval is een dergelijk
betoog voor het hof en voor gdntimeerde niet (voldoende) kenbaar geweest. Daarop stuit dit betoog

;!et op

Met grief 10 betoogt appeüant dat de
. \J
door gaintimeerde gegeven onderbouwüig van hef minderwerk niet juist is. Appellant

rmene

wordt daarin niet gevolgd. Geïntüneerde heeft bij

i 2013
i>aide

Scftatfepasten
Met grief 3 heeft appellant aangevoerd

tgeui-

haar akte na tussenvonnis in eerste aanleg een begroting gegeven van het minderwerk, die is onderbouwd met een schatting van het aantal met het
minderwerk gemoeide manureni onder verwijzing
naar een uurprijs en overige prijzen. Die prijzen
zijn onüeend aan een begrotmg van oaderaannemeT
[onderaanneiner], die in oktober 2012 - eveneens een offerte voor de sloopwerkzaainheden had uit-

arden

gebracht. Appellant heeft volstaan met de stellüig

het kozqn van de kluisdeur niet diende te worden

oedrijf
leerde

dat de schatting van [medewerker gaintimeerde]
niet leidend kan zijn en dat een verwijzing naar de
prijzen van een concurrent niet voldoende is. Het

verwijderd. De sloper heeft tijdens het werk [me-

acnens

p over
leiner-

strekt,

.

'etrok.

jk van
-.rnene
volzin
ibinashaar

lor of
;n aan

jkeaf-

wdiijf
snaar

rachtg toe-

hofzietnietia dathetbij debegrotingvanhetTninderwerk niet van de prijzen van [onderaannemer],
die zijn uitgebracht voorafgaand aan het thans ont-

stane conflict en dus een reëel beeld gevenvan de
destijds geldende prijzen, zou kunnen uitgaan. Het
ziet evenmin in waarom het geen waarde zou kun-

id aan
i (van
roken
.

d ZOU

ijdens
ft dat
;sproer-en

icllant
er be-

. / producties van 27 juni 2018 en tijdens de
op die dag gehouden comparide in hoger beroep

heeftappellantaangevoerddathetvonnis onjuistis
omdat als gevolg vanhet faillisseinent van [bedrijf
l] met de volledige aanneejmsom is gefactureerd

rereid
eerde

van geïntimeerde en niet met een toevallig aanwezige timmerman. Dat [bedrijf l] zonder dit overleg
is overgegaantot slopenvanhetkozijn,in afwijking
van het bestek, is een toerekenbare tekortkoming.
Daarom komen de uit het slopen van het kozijn
voortvloeiende kosten als schade voor verrekening
in aanmerking.

Met grief 4 betoogt appetlaut dat ge'fati-

april 2013 alsnog is verwijderd. Geïntüneerde heeft

minderwerk is gemoeid en daarmee de beoordeling
van haar vordering onjuist is omdat [bedrijf l] de
stdgerhuur abusievelijk als minderwerk heeft aan-

betwist datdit alsnog is verwijderd enheeft betoogd

gemerktHethofisvan.oordeeldat ditbetoogmoet

nemen alle grieven dienen te worden aangevoerd.

-ijfl]

in afwijking van het bestek zou worden gesloopt,

alsook dat de hoogte van het bedrag dat met het

-elling

tfüjen
'e van

geïnrimeerde overlegd, die hem heeft gezegd dan
ook maai het kozyn te slopen, [medewerker appelant] heeft toen niet het bestek geraadpleegd. Van
[bedrijf l] mocht worden verwacht dat bij twijfel

. >f meerde geen sdiade heeft geleden door
het niet (volledig) verwijderen van asbest van het

processtuk dat pardjen in hoger beroep mogen

t [beüerte

Vervolgens heeft de sloper met een timmerman van

en het minderwerk niet zozeer in mindering moet
worden gebracht op het wel gefactureerde bedrag,
als wel op de overeengekomen aaimeemsommea,

estd-

.

dewerkw appelant] gebeld niet de vraag of ook het

kozijn er uit moest, [medewerker appdant] heeft
hem gezegdeven met geïntimeerde te overleggen.

overleg zou plaatsvinden met de projectuitvoerder

Aend,

lieeft

3. 1.30 in samenhang gelezen) wel duidelijk is dat

manuren, te meer daar appdlant heeft nagelaten
concreet aan te geven wat het minderwerk volgens
haar dan wél bedraagt. Grief 10 faalt daarom ook.

worden beschouwd als een nieuwe grief, hetgeen in
strijd is met de twee-condusieregel. De 'twee-condusieregd' houdt onder meer m dat in het eerste

ig van

mens appeUant erkend dat uit het bestek (3. 1. 10 en

het bestek zou worden geraadpleegd en dat als er

Voor het eerst bij haar akte overlegging
irüjen

'. O dat de schade door het slopen van het

kozijn van de kluisdeur niet voor rekenmg van [bedrijf l] komt. Dit betoog faalt Tijdens de zitting
in hoger beroep heeft [medewerker appdant] na-

nea hechten aan de op ervaring van [medewerker
geïntimeerde] gebaseerde schatting van het aantal

3t.-drijf

nsap-

af.

Op de 'twee condusie'-regel zijn uitzonderingen
mogdijk, maar appellant heeft met aangevoerd dat
zich een dergelijke uitzondermgssimatie voordoet,
terwijl het hof ambtshalve evenmin een dergelijke
uitzondering riet. Duidelijk is in ieder geval dat geintimeerde niet ondubbelzmnig in de nieuwe grief
heeft toegestemd, aangezien zij ter zitting heeft aan-

dak, aangezien dit asbest na de bespreking van 9
dat de verrekende schade ziet op de kosten van

vaststelling van (ondeugdelijke) uitvoering. Hierover wordt als volgt overwogen. Bij e-raaüvsui 5
april 2013 (producde8 bij coiidusievanantwoord)
heeft [medewerkergemtuneerde] van gdmtimeerde
aan de heren [medewerker appelant] bericfat, 'Mar-

Aovan [bedrijf2] he^t mij net gebeldover het de sanering van de saagtwvldakenen aangegeoendat dit
vanuit hun kant niet goed is opgepaktwaardom een
onwSedige sanering heeft plaatsgevonden.' Op basis
van dit e-mailbericht en van de naar het oordeel

van de kantonrechter onvoldoende gemotiveerde
onderbouwmg van appellant ter zitting m eerste
aanlegheeftde kantonrechter onder 4.5 en 4.6 van
haar tussenvonnis geoordeeld dat deze schadepost
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voor toewijzing gereed ligt. Bij haar memorie van

5 De slotsom

grieven heeft appellant niet meer aangevoerd dan

Orief 5 slaagt. De grieven l tot en met

dat er geen schade is omdat de betreffende dden
alsnog zijn gesaneerd. Die grief trefit geen doel omdat de door geïntüneerde verrekende schadeposten
zien op kosten voor het nemen van kleefmonsters,
onderzoekskosten, extra begeleiding, overlegkostea
etc. Die posten betreffen alle reddijke kosten ter

voorkomingofbeperkingvanschadeals bedoeldin

. ±

4 en 6 toten met 10 slagen met. Dat be-

tekent dat gemtimeerde een bedrag van 570, 19
minder mag verrekenen dan zij heeft gedaan. In
plaatsvanhetbedragvan 8.360,83 (zieonder4.8
vanhettussenvomus) maggeïntimeerde 6 7.790,64
verrekenen. Van de in eerste aanleg gevorderde
hoofdsom van 16. 480,- resteert na verrekening

artikel 6:96 lid 2 sub a BW en redelijke kosten ter

van 7. 790, 64 een bedrag van 8. 689, 36. Dit be-

vaststelling van schadeen aansprakelijkheidals be-

drag valt voUedigwegtegen het minderwerkvan
9.688,53 (genoemd in het eindvonnis onder 2.2).

dodd in artikel 6:96 Ud 2 sub b BW. Appdlant heeft

in grief 4 niet betoogd dat [bedrijf l] überhaupt

De condusie is dan ook dat de bestreden voruiis-

niet tekort is geschoten. Een dergeiïjke betoog heeft

toog heeft appellant - nog afgezien van het feit dat

sen, onder wijzigingvan gronden, moeten worden
bekrachtigd. Dat betekent daf appdlant terecht in
dekostenvandeeerste aanlegis veroordeeld,zodat
ookgrief11 faalt. (Em; enz..Red.)

ook dit betoog gezien de 'twee conclusie'-regd te
laat is gevoerd- niet duidelijk onderbouwd,terwijl

NOOT

H.J. Dekaatelnamens appellant tijdens de comparitie in hoger beroep wel gehouden, maar dat be-

dat, mede gezien de rechtsoverwegmgen 4. 5 en 4.6
van het tussenvonnis, wd nodig was. Daarop stuit
grief 4 af.

Met grief 5 heeft appdlant aange* JL\J

voerd dat een extra toezichtfaouder

niet nodig was en dat [naam medewerker] (de
voonnan van [bedrijf l] ) tijdens de ziekte van uit-

voerder [naam .uitvoerder] toezicht hield. Daarom

Hoeweldegeschilpuntenindezezaakvrijfeitelijkvsi
« aardzijn, istoch éénpunt vermeldenswaardig; name;ijk de vraag of de hoofdaannemer de algemene voorwaardenvanzijnonderaannemer al dannietuitdruWijk vande
,

handheeftgewezen.Hethofoordeeltdatditniethetgwal
wasendevraagisofhetdaarbijde'uitdrukkelijkheidseis' ais
bedoeld inart.6:225lid3 BWniettestreng uitlegt.

heeft de kantonrechter ten onrechte geoordeeld dat

Decasusisalsvolgt.DegemeenteRotterdamheefti-i

geïntimeerde 570,19 als schadekan verrekenen.
DezegriefslaagtTijdens demondelmgebehandeling in hoger beroep is duidelijk geworden dathet

ganiseerd- eenwerkopgedragenaaneen hoofdaannemer

extra toezicht van geintimeerde neerkwam op het

novatievaneenaantalbedrijfsunitsenkantoren.Dehoofd-

feit dat [medewerker geïatimeeide], die hoe dan
ook op bijna d^dijkse basis op het wede aanwezig

was, met [naam medewerker] de werkzaamheden
van [bedrijf l] langsliep en waar nodig kritische opmerkingen maakte en/ofwees op aandachtspunten.
Dat [medeweriser geihtimeerde] tijdens het werk
de weikzaamheden van een onderaannemer volgt,
hoort naar het oordeel van het hof in beginsel bi;
de eigen werkzaainheden van gemtimeerde. Wel-

iswaar heeft [medewerker gefatimeerde] verklaard
dat hem in de loop van de tijd bleek dat hij wel veel
extra aandacht daaraan moest geven, maar dat was
in wezen al tegen het einde van de weriszaamheden van [bedrijf l] , Die enkele opmerKing, zonder
verdere onderbouwing en zonder dat is gebleken

dat [bedrq'f l] bijvoorbeeld daarop schriftelijk is
aangesproken, is onvoldoende voor het oordeel dat

[bedrijf l] op dit punt toerekenbaar tekort is geschoten.

. 2012- nadaartoeeenaanbestedingtehebbengeor(gedaagde/gelntimeerde)datzagopdeverbouwingenreaannemerheeftopzijnbeurt(ondermeer)hetsloopwerk
aaneenonderaannemer (eiseres/appeltante) uitbesteed.
Relevantvoor dezenoot is dat deonderaannemer m

(. zijn offertevan4 februari2013 naarzijn algemene
/ooroaarden had vew-ezen ('/(/gemene mormarden Vereniging van Sloopaaniwmers") en deze voorwaarden - op
verzoekvan hoofdaannemer- ookop 5 februari2013t).*d
nagezonden. De hoofdaannemer heeft vervofeens op ziyi
.

beurt in de opdrachtbevestigingvan8 februari 2013zijn
algemene voorwaarden ('onderaannemers-voomaarden
dd. JJanuari'2000') vantoepassing verklaard, waaraan hij
had toegevoegd: 'betaling- en levenngsworwsarden van
onderaannemers, leveranüers. übrikanten e.tS.ajn rfietvan
toepassing:'
Hethofoorieelt inro.4,4 vanzijnarrest datdehoofd.. aannemer met dietweede verwijzing en de Nervoor
geciteerdezinsnededealgemenevoorwaardenvandeon-

deraannemerniet'uitdrukkelijkvandehandheeftgewezen.

Booigat
Appellaat heeft ter zitting verklaard
. l ± dat zij zich kan verenigen met 57,als vergoeding voor her. boorgat, zodat grief 6 verder niet behoeftte wordenbehandeld.

Meerspecifiekmerkthethofopdathoofdaannemer metdie

laatstevotzlnniet'concneetnaarcteaanhasrtoegezandenalgemenevoomaarüen van[onderaannemer]' hadverwezen,

maarinhetalgemeen'detoepasselijkheidvanbetaling-en
/weringsvüorwsrden van oncteraannemerc, fewanaers,

fabrikantenencfefgefyte'haduitgsstoten,Daarbijwashet
vorens het hof bovendien niet duidelijk ot dehoofdaanrie-
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merdoeldeopeigenonderaannemersenderdendanv<elop
door de onder^nnemer ingeschakelde onderaannemers
enderden.Daarnaastwooghethofmeedatdsonderaanne-

merzijnalgemenevoorwairdenwefaandehoofdaannemer

^ \fervolgens isde .uitdrukkelijkheidseis'indejurispr^
>, daitieverderuitgekristalliseerd.Hieruitleidikatdat
een~uitdrul<keli^eaNzi"S"'et reedskan volgen uit een
entete voorgedrukte standaardtekst in correspondentie,

riadtoegemnden,maardehoofdaannemerdezijnenietaan
deonderaannemer.

C: HetjuridischkaderisongetwijfeldüeKend.Inhetgeval

3, beid'epartijenhunalgemenevoorwaardenvantoepas-

';{iretshotrule'. 2 Dezeregel houdtindatöetweedeverwijievoorwaardengeeneffectsorteert,wan-

'HetHofDenBoschoordeeldebovendienin2014datbijeen
uitdrukkelflkeafwijzingduidelijkmoetzijndatanderevwr^
waarden'wontenafgewezenenwelkevoorwaardendatzi|ns
DereTevanterechtswerweging4.l3luiddealsvolgt:'Hethof
deelt dezeconcfusfe van derechtbank. De verwïzing naar

een fmpfcfete afwijang*®"a"deresfesmene
neer'detoepasselijkheidvandeeersteverwijzingniet W wliswaar
vmrwaarden
haareigenvoomsardenin,maarnsteen
cinAkeÏijk vandehandwordtgewezen.Immers,art^6:225 utefruiffefjitedan
afwijs^afsüedoefdinartfte?:22Sliü3 BW.
M'3 BWluidt aisvolgt: 'Vèrv^iwaanbodenaanvaanSng
naar'vsrsMtenüeaigemenevoorwaarden,danto"f. 33" Wils^-ate'zijnvaneenüe^eSjkeuitórukke/ifkesfwip^g,dan
'zaldufde^itmoetenzijnttetanderevoorwaardenwordenaftevensdetoepsseiijkheiüvandeIndeeerstevemijzingaan-^ gwezenenweftevoorwaaróenwrcfenafwezen.'
roorwaaróenuitdruWijkvandehand

deaszaakginghet,voorzoverikkannagaanuithet
OTOrót'gevrezen. ' In de parlementaire geschiedenis
wordt '. In
arr^t en het vonnis in eerste aanl^6 niet om een
disbepalingals volgt toegelicht3 : -Aangenomen cfat uit de voorgedrukte
standaardtetetEvengoedheeftd8. h(>oftluitnwliging'^üeliyt 'ws dataan de personen to( «* ^ÏW3S
richteeneanbodwefïSgevraagdtothetaankanvaneen

aannemer wel volstaan met een algemene a{wi|zing van

anderealgemenevoonwarden dandezijnein plaatsvan
concreteaNjzingvandealgemenevoorwaardenwn
voonvaarrfen. flgthetinbeginselopdewegvandegefïendie een
onderaannemer.HetoordeelvanhethofdatdehooMop'cteu(tnodig'(ïtg'wensen7n tegaan,maartosPase,WcheK:f de
dealgemenevoorwardsn vandeonderaannei/3n~hüne(geizaftvi^erideafeemenevoorwaardenwille"te- aanriOTer
mer
iwtuitdruktelijk
dehandheeftgewezenIsdanook
dfigen. 'omditAi^k denbaartemafmi [nadru^dHl inlijnmetdehiervoorvan
geciteerde
rechtsoverwegingvanhet
TeSedentenvattdaróefftten'nwezenomeenu?hter<(i%van
dewtmiwensgedachtevanartikel3.23gaat,öefroktenop HofDenBosch.

wereentomstopdeincfeuitnócS^ngwrmeldeafeemene

dewtlegvanhetbetreffendeaanbod.'
4 Zieondermeer:HR13juli2001,ECLI:NL:Hfc20Ql^C3o32

rd-

Atasiïtotó'ng/Boviy)er,HefAmsterdam19juli2016,EC'Ll:Nt:QHA\<S;
2 Zie:Asser/Harttemp & Steburgf;6-(ff,Dauenter:Kluwer2014.nr.
3 " MvAII.Psrl.Gesch.inwW6.p.1438.

|016Hi?Den Bosch 18
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20KECLrX:GHSHE;2pl 4;74&

6 RD.'idden'Ned6rlT15iull2015, ECLI:NL:RSMNE:2015:9902.
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Devraagis alleenwel of hejtdeonderaannemerniet

l. duidelijkkenbaarwas(determinologie vandewetgevervolgend) dat ds hoofdaannemerzijn eigen algemene
voorwaardenvantoepassingwildeverklarenennietdievan

hem.Daarbijachtikdeoverwegingvanhethofdathetniet
duidelijkwaswelkevoorwaardendehoofdaannemerbeoogdeaftewijzen(dievanzijnonderaannemersendoorhem
ingeschakeldederden,ofdievanonderaannemersen der-

dendiezijnonderaannemerzouhebbeningesdiakeld)wat
vergezocht;hoekandehoafdaannemerimmersgebonden
wordenaanalgemenevoorwaardenvanniet-contractspartijen?Dateenaigemeneafwijzingsomswelalseenuitdrukkelijkeafwijzingindezinvanart.6:225lid3 BWkanvolstaan

volgtbijvoorbeelduithetinvoetnoot3 aangehaaldearrest
'/anhetHofAmsterdam (waarinzicheenvergelijkbare situ-.
atievoordeed).Bijkomendeomstandigheidindiezaakwas
weldatvooralgaandaandetweedeverwijzingdetoepasselijkhèidvanalgemenevoom'aa'den explicietwasbesproken
tussen part:ijenende 'tweedeverwijzer' hadgevraagdom
toezending van de algemene womssrüen van de 'eerste
verwijzer' Ierbeoordeling erv.an.Uithet arrest en vonnis in

eersteaanlegindezezaakkanalleenwordenafgeleiddat

hoofdaannemeromtoezendinghadgevraagdvandealgemens voorwaarden van de Dnderaannsmer.

Q Hethofheeftvervolgensindezezaakmeegewogen
?. datdealgemenevoorwaardenvandeoncteraannemer

wel ter hand waren gesteld en die van de hoofdaannemer

niet.Hoeweldeterhandstellinginbeginselgeenrolspeeltbij

devraagofalgemenevoorwaardenvantoepassingzijn- die

waag moet immers woiïisn beantwoord aan de~hand van

art,6:217BW(aanboden aanvaarding), waarbij opgrond

vanart.6:232BWgeldtdateenwederpartij ook'gebonden
kanzijn aanalgemenevoorwaardenzonderdeInhoudte
kennen- achtikdieoverwegingweijuist.Uitdeterhandstel-

lingkaneenwederpartij immersookafleidendatzijn.alge-

menevoorwaarden vandehandwordengewezen. Het Hof

Amsterdamkwamtoteenzelfdeoordeel(waarbijindiezaak
bijdetweedeverwijzing de algemene voorwaarden welwarenmeegezonden).

Hoe het ookzij, ik raad contractspari:ijen afte vot'.staanmet een standaardafwijzing,maarde afte
wijzenalgemenevoorwaarden specifiek tebenoemen ende

gewenste algemene voorwaarden ter handte stellen. Nog

beterishetomnadrukkelijkmetdeanderecontractspartij
tebesprekenwe!kealgemenevoorwaardenvantoepassing
zijn.MaardaarkontIfctindepraktijkmeestalnietvan.
J.S.O. denHouting
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toadvanArbitragevoordeBouw,V metZO»,No.7Z.148,
OaatstewanfsvanRrtseïretaris YvodeHnl}
(Mr.A.S.Gratama,ir.C.P.C.Flipseenir.D.A.vanValkenburg)
Met noot M.A.B. Chao-Duivis,Red.

bijvukysteem (6 22.500,00) en de bevochtigers

( 150. 000,00), ten bedrage van 159. 00ÖIoO,

subsidiair e 27.000,00, ter zake van ten onrechte

verrekende korting in verband met te late opleveringen 9.999,99exclusiefbtwwegenszonderreden onbetaald gelaten facturen, een en ander te ver-

meerderen met rente en kosten. Opdrachtgeefster
voerde gemotiveerd verweer tegen de vordcnngen.

Degrondenvandebeslissing
Oebewxgilhe'idw deontvaiiketSjkheld
De bevoegdheid van appelarbiters tot be. slechting van het onderhavige geschü bij
schcidsrechteriijk vonnis staat onbetwist tussen

partijen vast. Zij berust op hetgeen arbiters m eer-

steaanlegdaaroverhebbenoverwogen(overweging
4 van het voiuüs m eerste aanleg) waartegen niet is
gegriefd.

De memorie van grieven in principaal appel
« is binnen drie maanden aa datum van het

beroepen vonnis binnengekomen bi; het secrelari-

aatvandeRaad.Hetvoorwaardelijkincidenteelappel is ingesteld bij memorie van antwoord. Partijen
zijn derhalve in zoverre ontvankelijk in hun appel.

HetgeschilIneersteaanleg
Aanneemster vorderde in eerste aanleg
. betaling van haar vorderingen ten bedrage van 172. 500, 00 exclusief btw aan ten onrechte verrekend minderwerk ter zake van het

Arbiters in eerste aanleg overwogen dat
. aanneemster het handmatige bijiidsysteem
moest vervangen door een automatischbijvulsysteem.,waarnaopdrachtgeefsieralsnog 22.500^00
moest betalen, dat aaimeemster ten onrechte

het luchtbevochtigingssysteem had gesloopt in

plaats van gerenoveerd, zodat opdrachtgeefster
9.500,00alsminderwerkmochtverrekenen,maar
dat opdrachtgeefster geen schade had geleden, zodatde restvan de vorderingvan 150.000,00 -/ê 9.500,00 = 6 140.500,00 alsnog betaald moest
worden,endataanneemstergeenkortingverschuldjgd was wegens de oplevering op uiterlijk 2 febroari 2015, omdat het werk op 19 december 2014

opleveringsgereed was overeenkomstig de brief
van aaimeemster van 5 december 2014. Met be-

trekkingtot denon-betaUngvan 9,999,00voerde
opdrachtgeefster geen voldoende gemotiveerd ver.
weer. Het dictum van het vonnis in eerste
luidt:
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