
             
 
 
 
 
 

Frits Hommersom is al 20 jaar als advocaat gespecialiseerd in alle 
onderwerpen die met de pleziervaart te maken hebben. Helaas gaat 
zelfs bij onze favoriete hobby niet altijd alles van een leien dakje. In 
zijn column voor Stegfunk.de van vandaag behandelt hij het thema 
van slechte prestaties van dienstverlenende bedrijven. Belangrijk: 
Frits Hommersom is verantwoordelijk voor de inhoud. Meningen en interpretaties komen niet noodzakelijk overeen met 
de standpunten van Stegfunk.de. Frits Hommersom schrijft deze column voor Stegfunk.de gratis in ruil voor zichtbaarheid 
op de site. Hier volgt zijn tekst, die betrekking heeft op het Nederlandse recht en de arbeidsovereenkomsten aldaar. 
 
 
Opdracht gegeven. 
Een contract gunnen aan een leverancier of een scheepswerf lijkt eenvoudig. Maar dat is het niet. In onze column legt 
Frits Hommersom uit waar u op moet letten om dure problemen te voorkomen. 
 
Hoe neem ik de juiste voorzorgsmaatregelen bij werkzaamheden aan mijn boot? 
Een schatting is één ding, maar het bedrag op de rekening is iets heel anders, zoals Piet de Bruin ontdekte na de 
verbouwing van zijn hut. Piet de Bruin vond het interieur van zijn boot een beetje lelijk worden en ging naar een 
jachttimmerbedrijf voor een prijsopgave voor het opknappen van zijn kajuit. Het bedrijf stuurde Bruin een 
prijsopgave en vroeg hem deze te ondertekenen en terug te sturen naar het bedrijf. Het bedrijf zou de cabine 
met teakhout bekleden: Muren, kasten, een bed met luiken en deuren, het plafond en massief lijstwerk. De raming 
bevatte geen specifiek bedrag, maar vermeldde alleen dat een uurtarief van € 40,00 euro zou worden aangerekend 
en dat de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst (zie kader). Het 
timmerbedrijf had mondeling verklaard dat de werkzaamheden ongeveer € 4.500,00 € aan arbeidskosten en € 
1000,00 € aan materiaalkosten zouden kosten. Dus Bruin rekende erop dat het werk zou worden gedaan voor 
ongeveer € 6.000,00 plus BTW. Het gezicht van Bruin werd wit toen hij de factuur ontving: ruim € 10.000,00 
(exclusief BTW)! 
 
Dit was niet wat hij had verwacht op basis van de informatie die hij had gekregen en hij weigerde de rekening te 
betalen. Volgens de scheepswerf had Bruin opdracht gegeven voor extra werkzaamheden die het budget zouden 
hebben overschreden. Bruin was het eens met de opmerkingen over het meerwerk, maar was van mening dat dit 
niet meer dan 1.000 euro had mogen bedragen, zodat het totaalbedrag rond de 7.000 euro (plus BTW) had 
moeten liggen.  De partijen konden niet tot overeenstemming komen en de heer Hommersom werd om advies 
gevraagd. 
 
Wat was afgesproken: Uren plus materiaal of een vast bedrag? 
Deze overeenkomst wordt in Nederland wettelijk omschreven als een "arbeidsovereenkomst". Indien de prijs niet 
is vastgesteld bij het sluiten van het contract of indien slechts een richtprijs is gegeven, moet de klant een redelijke 
prijs betalen. Indien een richtprijs is gegeven, mag deze met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de 
aannemer de opdrachtgever tijdig in kennis heeft gesteld van meerwerk dat niet in de offerte was begrepen. Het 
contract bevatte geen specifiek bedrag en de toezegging van de scheepswerf was mondeling. Dit werd niet 
betwist, zodat de discussie zich toespitste op wat in dit geval een redelijke prijs zou zijn. Uit de uur gegevens bleek 
duidelijk dat de scheepswerf veel uren in rekening had gebracht. Het oplossen van deze kwestie voor de rechter 
zou de Bruin echter veel geld kosten. Zonder een deskundigenonderzoek zou de rechtbank toch geen vonnis 
wijzen. 
 
Vermijd onnodige kosten: Een landmeter helpt. 
Daarom werd aan de scheepswerf een voorstel gedaan om gezamenlijk een deskundige aan te wijzen die als 
bindend adviseur zou optreden om de standpunten van beide partijen te evalueren. De deskundige onderzocht 
de zaak en kwam tot de conclusie dat de scheepswerf inderdaad te veel had gefactureerd. De factuur werd 
onredelijk geacht en moest met 25 % worden verminderd.  Op deze manier kon een gedegen advies worden 
uitgebracht zonder dat Piet de Bruin enorme kosten en een langdurige rechtszaak zou hoeven te maken. Gezien 
de relatief lage extra kosten was dit een oplossing waarmee hij kon leven. 
 
Tip: Zorg er bij het sluiten van een overeenkomst voor dat er een schriftelijke begroting wordt opgesteld met 
een duidelijke omschrijving en, indien mogelijk, een concreet bedrag. Spreek af dat extra werk eerst schriftelijk 
door u moet worden goedgekeurd en leg de financiële gevolgen vast.  
 
In regie: Deze term houdt in dat de aannemer de vrijheid heeft om de wijze van uitvoering van het werk te 
bepalen, met name wat de tijd betreft, en dat er dus meestal geen afspraak is over het maximum aantal uren.  



 
Daarentegen is er de overeenkomst van een vaste aanneemsom voor het werk, die alleen kan worden gewijzigd 
voor meer- of minderwerk. Een dergelijke definitieve overeenkomst geeft de cliënt een veel beter overzicht van 
het budget en de kosten, zodat teleurstellingen achteraf kunnen worden vermeden. 
 
Opmerking: Prijzen kunnen tussentijds veranderen. 
Veel bedrijven gebruiken algemene voorwaarden (HISWA). Deze omvatten: In het geval van een vaste 
contractprijs kunnen wijzigingen in belastingen, accijnzen en soortgelijke lasten altijd worden doorberekend. In 
geval van een vaste of variabele opdracht kan de aannemer ook een prijsverhoging of -verlaging (meer dan drie 
maanden na de ondertekening van de overeenkomst) van een factor die van invloed is op de aanneemsom, op 
verzoek van de benadeelde partij doorberekenen, mits het werk nog niet is voltooid. Bijvoorbeeld door de 
overheid opgelegde loonwijzigingen of een wijziging van de wisselkoersen. Prijsverhogingen voor materialen zijn 
niet toegestaan indien de aannemer eerder had kunnen bestellen. Als de totale aanneemsom met meer dan 15% 
stijgt, kunt u het contract opzeggen.De NJI-voorwaarden voor consumenten bevatten geen bepalingen voor het 
doorberekenen van tussentijdse prijsverhogingen. Controleer altijd welke voorwaarden worden gehanteerd en u 
kunt natuurlijk met de aannemer onderhandelen dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn.  
 
(Hieronder het betreffende artikel uit de HISWA-voorwaarden.) 
 
ARTIKEL 5 - PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN  
Vaste aankoopprijs/vaste contractprijs (1):  
Tenzij de handelaar en de consument uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeenkomst beheerst door 
een vaste aankoopprijs of een vaste contractprijs. De volgende bepalingen zijn hierop van toepassing:  
a. Indien de consument verlangt dat de handelaar meer of andere werkzaamheden verricht dan overeengekomen, kan 
de handelaar de prijs verhogen. Hij kan dit alleen doen wanneer hij de consument tijdig van de prijsverhoging in kennis 
heeft gesteld of wanneer de consument de prijsverhoging redelijkerwijs had kunnen voorzien.  
b. De handelaar kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en soortgelijke heffingen van overheidswege altijd 
doorberekenen aan de consument.  
c. Als de handelaar het werk onverwacht moet wijzigen of onderbreken, mag hij de consument de extra kosten in rekening 
brengen die daardoor ontstaan. Hij kan dit slechts doen indien de oorzaken van de wijziging of onderbreking niet aan 
hem te wijten zijn en hij deze bij het sluiten van de prijsovereenkomst niet had kunnen voorzien.  
d. Indien de ondernemer het werk onverwacht moet wijzigen of onderbreken, of indien blijkt dat de omvang van het werk 
groter is dan verwacht, dient de ondernemer het werk onmiddellijk te staken. Hij moet dan met de consument bespreken 
of het werk al dan niet moet worden voortgezet en hoe. In ieder geval heeft de eigenaar recht op vergoeding van de reeds 
verrichte werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.  
e. Als er aanvullende afspraken bij de overeenkomst zijn die een bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de 
afmetingen, het gewicht en eventueel het motorvermogen en toerental, dient de handelaar de consument daarover te 
informeren.  
 
Variabele aankoopprijs/variabele contractprijs(2):  
Indien de handelaar en de consument een variabele aankoopprijs of een variabele contractprijs zijn overeengekomen, 
zijn de volgende bepalingen van toepassing:  
a. Indien zich meer dan drie maanden na de sluiting van de overeenkomst een prijsverhoging of -verlaging voordoet die 
van invloed is op de aankoopprijs of op de contractprijs, geeft de handelaar deze door. Hij doet dit op verzoek van de 
partij met het grootste belang. Voorwaarde hiervoor is dat de levering nog niet heeft plaatsgevonden en/of de genoemde 
werkzaamheden nog niet (volledig) zijn uitgevoerd.  
b. De ondernemer mag een prijsverhoging niet doorberekenen indien hij deze had kunnen voorkomen door tijdig een 
bestelling te plaatsen. Een prijsverhoging of -verlaging omvat ook een wijziging in de valuta waarin voor de geleverde 
materialen of producten wordt betaald. Het omvat ook een wijziging in de wisselkoers die is gebruikt voor de berekening 
van de oorspronkelijke aankoop- of contractprijs.  
c. De handelaar kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en soortgelijke heffingen van overheidswege altijd 
doorberekenen aan de consument.  
d. Indien de handelaar meer dan drie maanden na de sluiting van de overeenkomst wordt geconfronteerd met een 
verhoging of verlaging van de lonen, de andere arbeidsvoorwaarden of de sociale zekerheidsbijdragen van zijn 
werknemers, kan hij deze doorberekenen. Voorwaarde is dat het gaat om een loonsverhoging of -verlaging die wordt 
voorgeschreven door de collectieve arbeidsovereenkomst of het loonreglement waaraan de ondernemer is gebonden en/of 
dat het gaat om sociale premies ten laste van de ondernemer. Een andere voorwaarde is dat de wijziging van invloed is 
op de aanneemsom.  
e. Indien de in dit lid bedoelde prijsverhogingen leiden tot een verhoging van de koopprijs of de contractprijs met meer 
dan 15%, heeft de consument het recht de koopovereenkomst op te zeggen. 
 
Gespecialiseerd in juridische kwesties betreffende de watersport: Frits Hommersom. U kunt Frits Hommersom, die 
vloeiend Duits spreekt, bereiken op www.hommersomadvocatuur.nl. 
 
(https://www.stegfunk.de/recht-kolumne-auftraege-vergeben/) 


