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1 Definities 

 

De in deze Productvoorwaarden met een 

hoofdletter geschreven termen hebben de 

betekenis als gedefinieerd in de Algemene 

Voorwaarden, of, voor zover ze daarin niet zijn 

gedefinieerd, de hierna genoemde betekenis: 

 

Algemene Voorwaarden 

De Algemene Voorwaarden van Kenter, zoals deze 

van tijd tot tijd gewijzigd worden. 

 

Productvoorwaarden 

Deze Productvoorwaarden koop en eenmalige 

(project)werkzaamheden van Kenter, zoals deze 

van tijd tot tijd gewijzigd worden. 

 

Koop 

Een Overeenkomst op grond waarvan Kenter zich 

(tevens) verplicht om aan de Opdrachtgever een 

zaak te leveren tegen een door de Opdrachtgever 

te betalen prijs in de zin van artikel 7:1 BW.  

 

Werk 

Het product van de realisering van de in de 

Overeenkomst vastgelegde Werkzaamheden.  
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2 Toepasselijkheid 

 

Deze Productvoorwaarden zijn, samen met de 

Algemene Voorwaarden, van toepassing op en 

maken integraal deel uit van alle Aanbiedingen en 

Overeenkomsten, inclusief wijzigingen daarvan en 

aanvullingen daarop, met betrekking tot de 

uitvoering door Kenter van eenmalige 

Werkzaamheden, waaronder Werkzaamheden in 

het kader van projecten, en/of die zien op Koop.  

 

3 Beëindiging 

3.1 

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de 

Overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering van 

de Werkzaamheden of tijdens de uitvoering van 

Werkzaamheden te beëindigen. 

 

3.2 

Kenter kan de Overeenkomst beëindigen in de 

gevallen als geregeld in artikel 4 van de Algemene 

Voorwaarden. 

 

4 Werkzaamheden 

4.1 Aanvang en uitvoering 

4.1.1   

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Kenter 

tijdig kan beschikken over alle informatie, 

gegevens, documenten, materialen en goederen 

als bedoeld in artikel 6.1, onder a, van de 

Algemene Voorwaarden en voor alle vergunningen, 

ontheffingen en goedkeuringen, inclusief 

wijzigingen daarvan, als bedoeld in artikel 6.1, 

onder f, van de Algemene Voorwaarden die nodig 

zijn om de Overeenkomst uit te voeren. Kenter 

vangt pas aan met de uitvoering van de 

Werkzaamheden nadat de Opdrachtgever aan 

deze verplichtingen heeft voldaan.  

 

4.1.2 

Indien Kenter Werkzaamheden dient te verrichten, 

maken voorbereidende, samenhangende, of 

noodzakelijke graaf-, funderings-, breek-, hak-, 

metsel-, stukadoors- beton- timmer-, schilders- en 

loodgieterswerkzaamheden, grondsanering, 

verwijdering van asbest en het afvoeren van 

vervuilde grond en straatwerkzaamheden van die 

Werkzaamheden geen deel uit. De Opdrachtgever 

garandeert voor eigen rekening en risico dat deze 

werkzaamheden door derden op een juiste wijze en 

tijdig zullen worden verricht, alsook dat Kenter 

daarvan bij de uitvoering van de Werkzaamheden 

geen enkele hinder zal ondervinden.  

 

4.1.3 

De Opdrachtgever draagt het risico voor schade 

aan en verlies van materialen, onderdelen, 

goederen of gereedschappen die Kenter ten 

behoeve van de Werkzaamheden heeft 

meegenomen indien de Opdrachtgever 

verantwoordelijk is voor de beveiliging daarvan.  

 

4.1.4 

Tenzij hierover andersluidende afspraken zijn 

gemaakt in de Overeenkomst, draagt de 

Opdrachtgever op zijn kosten zorg voor de 

energievoorziening ten behoeve van de 

Werkzaamheden, daaronder mede begrepen het 

tijdig aanvragen van de juiste aansluiting op het 

openbare net van een netbeheerder of op een 

gesloten distributiesysteem. Zowel de kosten van 

de benodigde energie als de aansluitkosten zijn 

voor rekening van de Opdrachtgever. Hetzelfde 

geldt ten aanzien van de overige ten behoeve van 

de Werkzaamheden benodigde nutsvoorzieningen.  

 

4.2 Locatie 

4.2.1 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 

toestand van de locatie en de daarop aanwezige 

gebouwen en werken waar de Werkzaamheden 

worden verricht. De Opdrachtgever is 

verantwoordelijk voor het verhelpen van alle 

omstandigheden en situaties die de uitvoering van 

de Werkzaamheden op de locatie belemmeren. De 

Opdrachtgever is verplicht om Kenter van dit soort 

omstandigheden en situaties zo spoedig mogelijk 

op de hoogte te stellen en om Kenter tijdig te 

waarschuwen voor gevaar. 

 

4.2.2 

De Opdrachtgever stelt ten behoeve van het Werk 

om niet een locatie ter beschikking die voldoet aan 

de door Kenter daaraan gestelde eisen. Alle kosten 

in verband met de inrichting en aanpassing van 

deze locatie, alsook de plaatsing en aanleg van het 

Werk op de locatie, zijn voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

4.2.3 

Indien de Opdrachtgever niet de eigendom heeft 

van de locatie als bedoeld in de vorige leden van 

dit artikel, staat hij ervoor in dat de eigenaar 

akkoord is met alle handelingen die Kenter of door 
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Kenter aangewezen derden moeten verrichten op 

grond van deze Overeenkomst. Desgevraagd 

overlegt de Opdrachtgever schriftelijk bewijs van de 

hiervoor bedoelde toestemming.  

 

4.2.4 

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de locatie goed 

bereikbaar is in een mate die door Kenter wordt 

goedgekeurd. De Opdrachtgever werkt er 

desgevraagd op eigen kosten aan mee dat door 

Kenter geïdentificeerde obstakels en 

belemmeringen worden weggehaald. 

 

4.3 Meer- en minderwerk en onvoorziene 

omstandigheden 

4.3.1 

Kenter behoudt zich het recht voor om de 

overeengekomen vergoeding voor de 

Werkzaamheden te verhogen in geval van 

meerwerk, indien de Opdrachtgever dit meerwerk 

heeft geaccordeerd. In het geval dat minderwerk 

wordt vastgesteld, wordt de omvang daarvan in 

onderling overleg tussen partijen bepaald.  

 

4.3.2 

Indien gedurende de uitvoering van de 

Werkzaamheden blijkt dat (de technische realisatie 

van) het Werk als gevolg van onvoorziene 

omstandigheden moet worden gewijzigd, heeft 

Kenter het recht om de kosten hiervan bij de 

Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien 

daarbij sprake is van een aanzienlijke wijziging en 

kostenverhoging, dan stelt Kenter de 

Opdrachtgever voorafgaand van de wijziging 

daarvan in kennis. De Opdrachtgever heeft in dat 

geval het recht om de voorgestelde wijziging af te 

keuren. Partijen spannen zich alsdan in om tot 

overeenstemming te komen over de wijze waarop 

met de onvoorziene omstandigheden die tot 

wijziging van het Werk noodzaken zal worden 

omgegaan. 

 

4.4 Verzekering 

De Opdrachtgever is verplicht om ten behoeve van 

de Werkzaamheden door Kenter een CAR-

verzekering of een of meer daarmee gelijk te 

stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en 

in stand te houden waarin Kenter en de door 

Kenter ingeschakelde hulppersonen als 

medeverzekerden zijn opgenomen. De 

Opdrachtgever zendt Kenter schriftelijk bewijs van 

de afgesloten verzekering(en). Indien bij schade 

zowel de verzekering van Kenter als de verzekering 

van de Opdrachtgever dekking biedt, is de 

Opdrachtgever gehouden deze schade eerst onder 

zijn eigen verzekering te claimen. 

 

4.5 Oplevering 

4.5.1  

De overeengekomen termijn voor de 

Werkzaamheden wordt verlengd met de tijd dat de 

uitvoering daarvan wordt vertraagd door 

omstandigheden die aan de Opdrachtgever zijn toe 

te rekenen en in geval van omstandigheden als 

bedoeld in artikel 9.2 van de Algemene 

Voorwaarden.  

 

4.5.2 

Indien in de Overeenkomst een termijn is 

opgenomen voor voltooiing van de 

Werkzaamheden, dan kan dit niet als een fatale 

termijn worden aangemerkt. Bij overschrijding van 

deze termijn dient de Opdrachtgever Kenter 

schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een 

redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te 

geven aan de Overeenkomst.  

 

4.5.3 

Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd indien 

een van de navolgende omstandigheden zich 

voordoet:  

a. de Opdrachtgever heeft het Werk geheel 

of gedeeltelijk goedgekeurd; 

b. de Opdrachtgever heeft het Werk geheel 

of gedeeltelijk in gebruik genomen; en/of 

c. Kenter heeft aan de Opdrachtgever 

schriftelijk kenbaar gemaakt dat het Werk 

is voltooid en de Opdrachtgever maakt 

niet binnen eenentwintig (21) dagen 

kenbaar dat het Werk niet is 

goedgekeurd. 

 

4.5.4 

Oplevering ontslaat Kenter van alle 

aansprakelijkheid voor gebreken die de 

Opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had 

moeten ontdekken. 

 

4.5.5 

De Opdrachtgever zal zijn goedkeuring van het 

Werk niet onthouden op grond van kleine gebreken 

die binnen één maand door Kenter kunnen worden 

hersteld en die de ingebruikname van het Werk 

door de Opdrachtgever niet in de weg staan.  

 

4.5.6 

De Opdrachtgever is bevoegd om via controles te 

toetsen of de Werkzaamheden en/of het Werk 
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voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de 

Overeenkomst. De kosten voor een dergelijke 

controle komen voor rekening van de 

Opdrachtgever.  

 

4.5.7 

Keurt de Opdrachtgever het Werk niet goed, dan is 

hij verplicht dit onder opgave van redenen 

schriftelijk kenbaar te maken aan Kenter. De 

Opdrachtgever stelt Kenter in de gelegenheid om 

de afgekeurde delen van het Werk opnieuw op te 

leveren.  

 

4.6 Garantie 

4.6.1 

Kenter verbindt zich om gebreken in het Werk, 

daaronder voor de toepassing van deze garantie 

tevens begrepen de wijze waarop door Kenter 

geleverde goederen zijn geïnstalleerd of 

samengesteld, die ten tijde van de oplevering reeds 

aanwezig waren doch eerst binnen zes (6) 

maanden na de oplevering zijn ontdekt, kosteloos 

te herstellen. 

 

4.6.2 

De in het vorige lid van dit artikel bedoelde garantie 

strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van 

de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar 

waren en die zich vertonen onder normale 

bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van 

gebruik van het Werk. De garantie strekt zich niet 

uit tot gebreken die het gevolg zijn van oneigenlijk 

gebruik (waaronder nalatig of onjuist onderhoud en 

onjuiste opslag), veranderingen die zijn 

aangebracht zonder schriftelijke toestemming van 

Kenter, normale slijtage of reparaties die door de 

Opdrachtgever zijn uitgevoerd. De Opdrachtgever 

komt evenmin een aanspraak op de garantie toe 

indien het gebrek is ontstaan door omstandigheden 

die Kenter niet kunnen worden toegerekend in de 

zin van artikel 6:75 BW. 

 

4.6.3 

De Opdrachtgever stelt Kenter zo spoedig mogelijk 

op de hoogte van een gebrek en maakt daarbij 

aannemelijk dat het gaat om een gebrek dat valt 

onder de garantie als bedoeld in de vorige leden 

van dit artikel. Indien Kenter oordeelt dat inderdaad 

sprake is van een gebrek dat valt onder deze 

garantie, zal het gebrek door Kenter op schriftelijk 

verzoek van de Opdrachtgever kosteloos worden 

hersteld. De Opdrachtgever is verplicht om alle 

medewerking te verlenen aan de 

herstelwerkzaamheden.  

4.6.4 

Indien Kenter op verzoek van de Opdrachtgever 

herstel- of vervangingswerkzaamheden uitvoert na 

het verstrijken van de garantietermijn, zijn de 

kosten daarvan (inclusief arbeidsloon, 

administratie-, verzend- en voorrijkosten) voor 

rekening van de Opdrachtgever. 

 

4.6.5 

De ingevolge de garantie door Kenter eventueel 

vervangen gebrekkige onderdelen worden 

eigendom van Kenter.  

 

5 Koop 

5.1 Aflevering  

5.1.1 

Als plaats van levering van de goederen geldt het 

door de Opdrachtgever opgegeven adres. Is geen 

adres opgegeven, dan worden de goederen 

geleverd op het (of de) vestigingsadres(sen) van de 

Opdrachtgever(s). Overschrijding van de 

leveringstermijn door Kenter kan niet tot 

aansprakelijkheid van Kenter leiden. 

 

5.1.2 

Het risico van verlies, beschadiging of 

waardevermindering gaat over op de 

Opdrachtgever op het moment waarop de 

Opdrachtgever het bezit verkrijgt van de geleverde 

de goederen.    

 

5.1.3 

De Opdrachtgever onderzoekt de geleverde 

goederen bij aflevering. Zichtbare gebreken dienen 

door de Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen 

aan Kenter te worden gemeld. Niet zichtbare 

gebreken worden uiterlijk binnen tien (10) 

werkdagen aan Kenter gemeld na het ontdekken 

van het gebrek. 

 

5.2 Garantie 

5.2.1 

Ten aanzien van de door Kenter geleverde 

goederen geldt de fabrieksgarantie die door de 

producent wordt verstrekt.  

 

5.2.2 

De Opdrachtgever stelt Kenter zo spoedig mogelijk 

op de hoogte van een gebrek. Indien Kenter 

oordeelt dat sprake is van een gebrek dat is 

ontstaan bij zorgvuldig en bekwaam gebruik in 

overeenstemming met de aard en bestemming van 
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het goed en dat het gebrek valt onder de 

fabrieksgarantie, zal het gebrek door Kenter op 

schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever – naar 

keuze van Kenter – kosteloos worden hersteld, 

vervangen door een gelijkwaardig product, of door 

Kenter worden gecompenseerd door middel van 

een aan de Opdrachtgever te betalen geldbedrag.  

 

5.2.3  

De Opdrachtgever komt geen beroep toe op de in 

de vorige leden van dit artikel bedoelde garantie 

indien een gebrek is ontstaan als gevolg van 

oneigenlijk gebruik (waaronder nalatig of onjuist 

onderhoud en onjuiste opslag), veranderingen die 

zijn aangebracht zonder schriftelijke toestemming 

van Kenter, normale slijtage of reparaties die door 

de Opdrachtgever zijn uitgevoerd. De 

Opdrachtgever komt evenmin een aanspraak op de 

garantie toe indien het gebrek is ontstaan door 

omstandigheden die Kenter niet kunnen worden 

toegerekend in de zin van artikel 6:75 BW. 

 

5.2.4 

Indien Kenter op verzoek van de Opdrachtgever 

herstel- of vervangingswerkzaamheden uitvoert na 

het verstrijken van de garantietermijn, zijn de 

kosten daarvan (inclusief arbeidsloon, 

administratie-, verzend- en voorrijkosten) voor 

rekening van de Opdrachtgever. Indien een 

component moet worden vervangen vanwege een 

defect dat onder de fabrieksgarantie valt, zijn de 

kosten voor de vervanging voor rekening van de 

Opdrachtgever.   

 

5.2.5 

De ingevolge de garantie door Kenter eventueel 

vervangen gebrekkige onderdelen worden 

eigendom van Kenter.  

 

6 Eigendomsvoorbehoud  

6.1  

Alle door Kenter aan Opdrachtgever geleverde 

goederen blijven eigendom van Kenter totdat de 

Opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de 

Overeenkomst heeft voldaan.  

 

6.2  

Zolang het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in 

het vorige lid geldt, is het de Opdrachtgever niet 

toegestaan om de goederen te bezwaren met een 

zakelijk recht of op enige andere wijze te bezwaren.  

 

6.3  

De Opdrachtgever verplicht zich om de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te 

verzekeren en verzekerd te houden tegen schade 

(als gevolg van, onder meer, brand, ontploffing en 

water) en diefstal. Zo lang het 

eigendomsvoorbehoud geldt is Kenter gerechtigd 

tot de verzekeringspenningen wanneer de 

verzekeraar een uitkering doet.  

 

6.4 

Indien Kenter haar eigendomsrecht wil uitoefenen, 

verleent de Opdrachtgever toegang tot zijn terrein 

en de goederen en verleent de Opdrachtgever alle 

medewerking.  

 

7 Verplichtingen van de 

Opdrachtgever 

 

De Opdrachtgever moet voldoen aan de 

verplichtingen in artikel 6 van de Algemene 

Voorwaarden en aan de verplichtingen als 

geformuleerd in deze Productvoorwaarden. Indien 

de Opdrachtgever in strijd handelt met de 

verplichtingen in deze Productvoorwaarden, kan 

Kenter, zonder voorafgaande ingebrekestelling of 

rechterlijke tussenkomst, een boete opleggen van 

EUR 1.000,00 per strijdige handeling. Dit laat 

onverlet het recht van Kenter om aanvullende 

schadevergoeding te vorderen. 

 

8 Tarieven, vergoeding en 

betaling 

8.1  

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, 

geschiedt de betaling van de overeengekomen 

totale som voor de Werkzaamheden als volgt: 

a. 20% van de totale som dient te worden 

betaald direct na het tot stand komen van 

de Overeenkomst; 

b. 70% van de totale som dient te worden 

betaald bij de aanvang van de 

Werkzaamheden; en 

c. de resterende 10% van de totale som 

dient te worden betaald direct na het 

opleveren van het Werk. 

 

8.2  

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, 

geschied de betaling van de overeengekomen 

koopsom voor de afgeleverde goederen conform 
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de betalingsinstructies die op de factuur zijn 

weergegeven. 

 

9 Aansprakelijkheid en 

schade 

9.1 

Niettegenstaande de garanties als opgenomen in 

artikel 4.6 en artikel 5.2 van deze 

Productvoorwaarden, herstelt Kenter voor eigen 

rekening schade aan het Werk indien deze schade 

is ontstaan voordat het Werk is opgeleverd, tenzij 

deze schade niet door Kenter is veroorzaakt of 

redelijkerwijs aan Kenter kan worden toegerekend.  

 

9.2 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 8 van de 

Algemene Voorwaarden is Kenter uitsluitend 

aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden 

directe schade aan personen en zaken (niet zijnde 

het Werk), voor zover deze schade is veroorzaakt 

door Kenter bij de uitvoering van de Overeenkomst 

en deze schade aan Kenter kan worden 

toegerekend. Het voorgaande geldt uitsluitend voor 

zover de aansprakelijkheid door de verzekering van 

Kenter wordt gedekt.  

 

9.3   

In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot 

het bedrag van de in de Overeenkomst 

vastgelegde prijs voor de Werkzaamheden, of – 

indien in de Overeenkomst geen prijs is vastgelegd 

– het bedrag van de in redelijkheid te vermoeden 

prijs. Bij Overeenkomsten met een looptijd van 

meer dan één jaar is de aansprakelijkheid beperkt 

tot éénmaal de verschuldigde jaarsom van de door 

de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst 

verschuldigde vergoedingen.  

 

10 Slotbepalingen 

10.1  

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 

wordt uitgesloten.  

 

10.2 

Deze Productvoorwaarden zijn op 7 augustus 2017 

in werking getreden en kunnen worden aangehaald 

als “Productvoorwaarden koop en eenmalige 

(project)werkzaamheden Kenter B.V.”.  

 

 

 

10.3  

Deze Productvoorwaarden zijn gepubliceerd op 

www.kenter.nu.  

 

*** 


