
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Bouw- en aannemingsbedrijf 

Meerbouw Rotterdam B.V. 

1. DEFINITIES

1.1 Meerbouw Rotterdam B.V. : Bouw- en aannemingsbedrijf Meerbouw Rotterdam B.V. gevestigd te 

Thurledeweg 101 3044 ER te Rotterdam, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. 

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Meerbouw Rotterdam B.V. een 

overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van werkzaamheden sluit. Tevens 

iedere persoon met wie Meerbouw Rotterdam B.V. onderhandelt over de totstandkoming daarvan, 

en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). 

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van 

werkzaamheden die tussen Meerbouw Rotterdam B.V. en de Opdrachtgever tot stand komt, elke 

wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering 

van die overeenkomst. 

1.4 Werk/ Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de 

daarbij door Meerbouw Rotterdam B.V. geleverde zaken en materialen. 

1.5 Producten/ zaken: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader 

van de overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn. 

1.6 Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Opdrachtgever aangebrachte 

verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs. 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen 

Meerbouw Rotterdam B.V. en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van 

toepassing op alle overeenkomsten van Meerbouw Rotterdam B.V., voor de uitvoering waarvan 

derden dienen te worden betrokken. 

2.2 Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Meerbouw 

Rotterdam B.V. schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd. 

2.3 Indien Meerbouw Rotterdam B.V. bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden 

met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer 

op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. 

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
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