
Algemene voorwaarden van Buikema Facilitair Management 

 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door de opdrachtgever met mij 

te sluiten overeenkomst of met mij bestaande rechtsverhouding.  

 

2. De eventuele algemene voorwaarden van mijn opdrachtgever of een derde gelden 

uitsluitend als ik dat schriftelijk heb bevestigd.  

 

3. Ik span mij ertoe in om de aan mij verstrekte opdracht naar beste kunnen en met inzet 

uit te voeren. Over het door mij uitgevoerde werk en de bedrijfsgeheimen van mijn 

opdrachtgever, zal ik strikte geheimhouding in acht nemen.  

 

4. Mijn opdrachtgever zorgt ervoor dat ik in de gelegenheid word gesteld om de opdracht 

naar behoren uit te voeren.  

 

5. De door mij aan mijn opdrachtnemer verstuurde facturen, zullen steeds binnen een 

termijn van veertien dagen aan mij worden voldaan. De opdrachtgever heeft niet het 

recht om tot verrekening en/of opschorting van de betaling over te gaan.  

 

6. In het geval ik door een situatie van overmacht, bijvoorbeeld door ziekte, niet in staat 

ben mijn werkzaamheden uit te voeren, dan ben ik niet aansprakelijk voor eventuele 

schade die daaruit voortvloeit.  

 

7. In het geval ik aansprakelijk mocht zijn, dan is mijn aansprakelijkheid steeds beperkt tot 

maximaal een bedrag gelijk aan het bedrag dat ik voor de desbetreffende opdracht aan 

mijn opdrachtgever heb gefactureerd, berekend tot een maximum van een periode van 

zes maanden, maar nooit meer dan het bedrag dat in het desbetreffende geval door mijn 

aansprakelijkheidsverzekeraar zal worden uitgekeerd. 

 

8. Ik ben nooit aansprakelijk voor gevolgschade of schade van een derde.  

 

9. Iedere aansprakelijkheid vervalt op het moment dat een rechtsvordering jegens mij niet 

binnen zes maanden, nadat mijn opdrachtnemer met de schade bekend is geworden, 

tegen mij is ingesteld.  

 

10. Mocht er sprake zijn van een geschil, dan proberen wij eerst door middel van overleg tot 

een passende oplossing te komen. Mocht dat niet lukken, dan is uitsluitend de 

Rechtbank Gelderland bevoegd. 

 


