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VOORAF:     
 
Het KavelHuis B.V. is een onderneming die het Nederlandse aanbod van bouwkavels op internet presenteert en 
diensten levert voor het realiseren van onroerend goed, met een voornamelijk woonbestemming.   

Dit zijn de Algemene Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Tarieven van Het KavelHuis. Deze zijn van toepas-
sing als u gebruik maakt van een van de websites of diensten. Deze Algemene Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden 
en Tarieven informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Het KavelHuis. 
 
Waar in de hierna volgende tekst sprake is van Het KavelHuis wordt bedoeld en kan hiervoor in de plaats  worden 
gelezen Opdrachtnemer. Als opdrachtgever wordt bedoeld de wederpartij van Het KavelHuis. Op alle aanbiedingen 
van en aan Het KavelHuis tot uitvoering van diensten (hierna: “dienstverlening”) door alsmede op alle overeen-
komsten, bevestigingen, adverteren en opdrachten, zijn deze Algemene Voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden en 
Tarieven van toepassing. 

 
I. ALGEMENE BEPALINGEN: 

  
1. Op het gebruik van de Het KavelHuis website zijn deze Algemene Voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden en 

Tarieven, het Privacybeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Het KavelHuis publiceert op de 
website van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te 
maken van de diensten van Het KavelHuis.    

2. Het KavelHuis behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden en Tarieven 
zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden 
tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Het KavelHuis website en/of het 
versturen van een mededeling per e-mail aan alle Het KavelHuis account houders. Wanneer u na de aanpassingen 
gebruik blijft maken van Het KavelHuis, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan 
ook verstandig om deze Algemene Voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden en Tarieven regelmatig te raadplegen.  

3. Deze Algemene Voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden en Tarieven zijn van toepassing op de dienstverlening met 
betrekking tot onroerend goed, met een voornamelijk woonbestemming. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden, 
Gebruikersvoorwaarden en Tarieven van toepassing op het adverteren op de website van Het KavelHuis. Voor 
zover niet anders blijkt, wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten 
daarop.   

4. Voor alle vormen van dienstverlening, ook als die niet in deze Algemene Voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden en 
Tarieven nader zijn geregeld, kan een prijs, een  honorarium of anderszins worden overeengekomen. Daarbij kan 
onder meer rekening worden gehouden met het specialistische karakter en de spoedeisendheid van de te verlenen 
dienst en het met de dienst gemoeide belang. Het uurtarief is vermeld in de Tarieven, hoofdstuk X. 5. 

5. Alle aanbiedingen van Het KavelHuis gelden tot 60 dagen na dagtekening. 
6. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de 

bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Het KavelHuis  zijn verschuldigd.     
7. Vorderingen wegens verschuldigde bedrag(en) zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een 

andere reden eindigt, tenzij uit deze Algemene Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Tarieven anders blijkt of 
opdrachtgever en Het KavelHuis anders zijn overeengekomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van overeengekomen 
en gedane verschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en Het KavelHuis kunnen aanbetaling vooruit door de 
Opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen tussentijds afrekening van gedane verschotten en gemaakte onkosten 
overeenkomen.    

8. De Opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, ver-
schotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling 
is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Het KavelHuis vanaf het moment van verstrijken van deze 30 
dagen zowel in als buiten rechte ter inning van haar vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die 
vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:120 BW).    

9. Al hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de Opdrachtgever in staat van faillissement 
geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executori-
aal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen en wanneer hij in liquidatie treedt of wordt ontbonden.  

 
II. UITVOERING: 
 

1. Het KavelHuis voert de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de 
belangen van de opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen mag Het KavelHuis de werkzaamheden, nodig 
voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder haar verantwoording laten uitvoeren. En ten aanzien van 
bepaalde onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd 
de verantwoordelijkheid van Het KavelHuis voor de deugdelijke nakoming van de opdracht. 

2. Het KavelHuis zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Het KavelHuis geeft echter 
geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen. 

3. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan nadat Het KavelHuis beschikt 
over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling 
door Het KavelHuis is ontvangen of zekerheid t.b.v. Het KavelHuis is gesteld. 
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4. Indien de Opdrachtgever met Het KavelHuis een bepaalde datum, een eind- of opleveringsdatum voor de werk-
zaamheden is overeengekomen, is opdrachtgever in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden, die 
hem niet zelf kunnen worden toegerekend, gerechtigd Het KavelHuis een redelijke termijn te stellen, waarbinnen 
de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn, bij in gebreke van welke uitvoering de opdrachtgever 
gerechtigd is de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te 
ontbinden. 

5. Het KavelHuis heeft het recht op de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren. Opdrachtgever heeft het 
recht om de inhoud van de door Het KavelHuis opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te 
controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen 
schriftelijk aan Het KavelHuis door te geven. Tenzij binnen 14 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door 
opdrachtgever aan Het KavelHuis kenbaar zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te 
gaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. Het KavelHuis heeft het 
recht zich te vergewissen omtrent de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke 
waarvan de opdrachtgever geen enkel recht te dier zake tegen Het KavelHuis kan doen gelden. 

 
III. AANSPRAKELIJKHEID: 
 

1. Het KavelHuis is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, die Opdrachtgever lijdt als gevolg 
van een toerekenbare tekortkoming door Het KavelHuis, en Opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is 
van grove schuld aan de zijde van Het KavelHuis. 

2. Bij mogelijke c.q. vermeende aansprakelijkheid, is deze in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd: 
voor uitgevoerde dienstverlening en alle verdere daarmee samenhangende werkzaamheden voor 2 keer de waarde 
van de opdracht tot een maximum van € 1000,00. 

3. Het KavelHuis is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen 
bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in 
proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, 
informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemers of leveranciers in 
strijd met tekeningen, het bestek, ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan 
personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door 
ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en eventueel daaruit ontstane gevolgschaden en schaden 
wegens door Het KavelHuis uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet 
uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 

4. Het KavelHuis is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door 
of vanwege voorschriften en maatregelen van de overheden of nutsbedrijven. 

5. Opdrachtgever is gehouden schade die een eventueel recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen 14 
dagen na inspectiedatum schriftelijk aan Het KavelHuis te melden. 

6. Indien Het KavelHuis met in achtneming van het vorenstaande aansprakelijk is voor schade, is Het KavelHuis 
gerechtigd de schade op eigen kosten te (doen) beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te (doen) herstellen. 

7. Iedere vordering jegens Het KavelHuis, behalve die welke door Het KavelHuis is erkend, vervalt door het enkele 
verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering. 

8. De werknemers van Het KavelHuis of door Het KavelHuis voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde 
hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweer-
middelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij. 

 
IV. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER: 

 
1. Opdrachtgever dient Het KavelHuis van alle relevantie informatie te voorzien die nodig is voor de uitvoering van 

haar werkzaamheden. 
2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het bouwkavel/woning voor Het KavelHuis toegankelijk is. Indien 

Opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Opdrachtgever aan Het KavelHuis het annuleringstarief verschuldigd. 
3. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak te annuleren. 
4. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever de volledige prijs aan Het KavelHuis verschuldigd. 

 
 
V. BETALINGEN: 
 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het KavelHuis heeft echter te allen tijde het recht 
gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankga-
rantie, te verkrijgen. 

2. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder 
ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is naast eenmalige administratiekosten wettelijke rente verschul-
digd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling. 

3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Het KavelHuis, verband houdende met de inning van enige 
vordering op de Opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de Opdrachtge-
ver gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

 
VI. BESCHERMING VAN KENNIS EN INFORMATIE:                                                           
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1. Alle auteursrechten, en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, rapportages, teke-

ningen, foto’s  en/of software, blijven bij Het KavelHuis of derden rechthebbenden en gaan, tenzij uitdrukkelijk an-
ders is overeengekomen, niet op de Opdrachtgever over. 

2. Totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijven alle documenten waarop intellec-
tuele eigendomsrechten rusten in eigendom van Het KavelHuis. 

3. Het is Opdrachtgever strikt verboden de door Het KavelHuis geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan 
derde ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde 
betalingsconditie heeft voldaan. 

4. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen doch desondanks 
de door Het KavelHuis geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hier-
voor een ingebrekestelling vereist is - een direct opeisbare boete ad € 5000,00 aan Het KavelHuis verschuldigd, 
onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever. 

 
VII. KLACHTEN: 

 
1. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op dat hetgeen is opgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, 

indien Opdrachtgever Het KavelHuis niet binnen een week na de datum hiervan in kennis heeft gesteld. 
2. Klachten ontslaan Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting jegens Het KavelHuis en worden tevens 

uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
3. Klachten omtrent verzonden facturen van Het KavelHuis dienen binnen 2 weken na factuurdatum, middels 

aangetekend schrijven door Het KavelHuis te zijn ontvangen. 
 
 
VIII. DIENSTEN INZAKE HET TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN BIJ KOOP/ VERKOOP en 

ONTWIKKELING BIJ ONROEREND GOED: 
  

1. Onder opdracht wordt, voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk, verstaan een opdracht tot het verlenen van 
dienstverlening met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed, voor 
voornamelijk een woonbestemming. Acceptaties en opdrachten van aanbiedingen door opdrachtgever gelden als 
onherroepelijk. 

2. Het KavelHuis is slechts gebonden, voor zover en zoals zij dit schriftelijk heeft bevestigd. Indien Het KavelHuis op 
grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Het KavelHuis de opdracht zal kunnen uitvoeren, 
zal Het KavelHuis de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.  

3. Het KavelHuis zorgt ervoor dat de Opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van Het 
KavelHuis, omtrent de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en over de gebruikelijke gang van 
zaken bij transacties met betrekking tot onroerend goed.     

4. Indien Het KavelHuis iemand beschouwt als Opdrachtgever maar deze het bestaan van de opdracht betwist en het 
bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de Opdrachtgever ondertekend en aan Het KavelHuis gericht stuk, 
c.q. een betaling/opdracht verstrekt via de website, ontbeert Het KavelHuis het recht op betaling wegens honorari-
um, verschotten of onkosten, tenzij Het KavelHuis het bestaan van de opdracht op andere wijze kan bewijzen.  

5. Tenzij anders overeengekomen staan de Opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht bij koop/verkoop onder meer 
de volgende diensten ter beschikking: 

  
I. bespreking van en adviseren omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde aan- of verkoopovereenkomst te komen;  
II. beoordeling van de waarde van het betreffende onroerend goed;  
III. besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;  
IV. advies over en het voeren van onderhandelingen;  
V. begeleiding bij de afwikkeling, waaronder begeleiding bij de notaris;  

       
6. Tenzij anders overeengekomen staan de Opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht bij Projectontwikkeling onder 

meer de volgende diensten ter beschikking:  

I. besprekingen met diverse overheidsinstanties over de mogelijkheden van de bouwkavel, ontsluiting, bestemming etc.;  
II. in samenspraak met opdrachtgever opstellen van een programma van eisen;  
III. advies inzake het verwijderen van olietanks, het verrichten van bodemonderzoek, sonderingen e.d.;  
IV. adviezen over herindeling, herbestemming en contacten met (gemeentelijke) overheden;  
V. opstellen ontwikkelingsplan (schetsplan en stichtingkostenberekening) o.b.v. programma van eisen;  
VI. maken van plannen in samenspraak met een architect en overheidsinstanties (stedenbouwkundige randvoorwaarden, grondzaken etc.); 
VII. Het begeleiden van de te doorlopen ambtelijke procedures;  
VIII. Besprekingen voeren met architecten, constructeurs en bouwondernemingen;  
IX. Vergelijken van diverse offertes voor bouw en installaties; 
X. Begeleiden van de nieuwbouw.  

7. Het KavelHuis onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake 
waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere Opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat Het 
KavelHuis  aan die Opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan zij 
tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere Opdracht-
gever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene Opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere Op-
drachtgever, dan overlegt Het KavelHuis met, ter haar keuze, elk van deze Opdrachtgevers of een van hen. Het 
KavelHuis opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende 
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Opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van een van 
de opdrachten. Bij het overleg stelt Het KavelHuis tevens de mogelijkheid aan de orde dat de Opdrachtgever wiens 
opdracht wordt opgeschort of beëindigd, een collega van Het KavelHuis inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met 
het voorgaande, tussen de Opdrachtgevers van Het KavelHuis een overeenkomst tot stand, dan kan Het KavelHuis 
in gevallen waarin de wet zich niet tegen het in rekening brengen van courtage verzet, daaraan slechts ten opzichte 
van een van hen een recht op courtage ontlenen.    

8. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Het KavelHuis in tot het sluiten van overeenkomsten namens de 
Opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden 
verstrekt.     

9. De Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Het KavelHuis bij het vervullen van haar opdracht kunnen 
belemmeren of die haar activiteiten kunnen doorkruisen. De Opdrachtgever maakt geen gebruik van (soortgelijke) 
diensten van andere dan Het KavelHuis behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij 
brengt buiten Het KavelHuis om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Indien 
in strijd met dit artikel een overeenkomst tot stand komt, is de Opdrachtgever overeenkomstig hoofdstuk VIII. art. 
12 en hoofdstuk VIII. art. 13 courtage verschuldigd.     

10. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Zij eindigt onder meer door: 
 

I. vervulling door Het KavelHuis  
I. intrekking door de Opdrachtgever  
II. teruggave door Het KavelHuis   
 

11. Het KavelHuis heeft haar opdracht vervuld zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door haar verleende 
diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende 
verplichting om de Opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve 
totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk 
is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. 
Teruggaaf van de opdracht door Het KavelHuis is slechts mogelijk op grond van en gewichtige reden. Als een 
gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd: 

  
I. de onder artikel VIII. 7, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;  

II. verstoring van de relatie tussen Het KavelHuis en Opdrachtgever.  
 

Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum voor een beëindiging van 
een opdracht geldt de datum, waarop Het KavelHuis, respectievelijk de Opdrachtgever de schriftelijke mededeling 
inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of 
opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 
VIII. de artikelen 20, 21 en 22. Na het einde van de opdracht kunnen courtage- verplichtingen ontstaan 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk  VIII. artikel 13.      

 
Courtage:  

 
12. De Opdrachtgever is aan Het KavelHuis courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een 

overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien de overeenkomst niet het 
gevolg is van de door Het KavelHuis verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een Opdrachtgever – of 
koper en deze koopt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.     

13. De Opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde 
van de opdracht maar het gevolg is van handelingen in strijd met hoofdstuk  VIII. artikel 9 of deze totstandkoming 
verband houdt met dienstverlening van Het KavelHuis aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de 
opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot 
stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking 
door de Opdrachtgever en de Opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode 
zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop Het KavelHuis de schriftelijke mededeling inzake de 
intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt.     

14. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere reden niet tot 
uitvoering komt laat dit het recht van Het KavelHuis op courtage onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de 
definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, 
afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, 
tenzij een van de partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.     

15. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al 
wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het 
einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen is gesteld in de op de website vermeldde 
tarieven. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig deze Voorwaarden ontstaat, na het einde van de 
opdracht, en Het KavelHuis nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de Opdrachtgever daar niet of nauwelijks 
voordeel van heeft gehad, bedraagt de courtage een naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.     

16. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de Opdrachtgever meewerken aan 
een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of toebedeeld aan de 
opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.    
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17. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en 
overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden 
niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.     

18. Ingeval Het KavelHuis door toedoen van haar Opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in 
rekening moet brengen, heeft Het KavelHuis het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit 
bedrag berekende courtage verschuldigd.     

19. Met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk VIII. artikel 20 is de courtage verschuldigd en opeisbaar op het 
moment van het tot stand komen van de overeenkomst. 

 
Kosten: 

 
20. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de Opdrachtgever de kosten die Het KavelHuis  eventueel maakt ten be-

hoeve van de Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld de kosten van Architect, Notariskosten en Advieskosten. Ten 
aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient Het KavelHuis van tevoren met haar Opdracht-
gever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, 
teruggaaf of anderszins.    

21. Onverminderd het in hoofdstuk VIII. artikel 20 gestelde is de Opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening 
intrekt of opschort bovendien aan Het KavelHuis een vergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding wordt 
berekend op de wijze als aangegeven in het hoofdstuk Tarieven (X.).   

22. Opdrachtgever en Het KavelHuis kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in hoofdstuk VIII. artikel 21 
van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.  

 
IX. TAXATIE: 
 

1. Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het geven van een waardeoordeel en 
het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het ver-
richten van een bouwkundige keuring in.   

2. Het rapport omvat de naam van de Opdrachtgever, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbeho-
rende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde en de soort daarvan, een aanduiding van bijzon-
dere omstandigheden waarmee bij dit oordeel rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop 
deze is verricht.                

3. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. Het KavelHuis aanvaardt alleen ten opzichte van hem verant-
woordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Het staat de Opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit, 
tenzij dit kennelijk alleen voor hem bestemde informatie bevat, ter inzage of beschikking te stellen aan derden, mits 
hij het verschuldigde honorarium aan Het KavelHuis heeft voldaan en hij deze derden duidelijk maakt dat Het 
KavelHuis ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt. Het 
KavelHuis stelt het rapport niet ter beschikking van derden dan in overleg met haar Opdrachtgever.  

X. UW RECHTEN EN PLICHTEN M.B.T. GEBRUIK WEBSITE:  
 
1. U dient zich als gebruiker van Het KavelHuis website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een  

verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om 
de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare 
orde of de goede zeden.  

2. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: 

I. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Het KavelHuis en/of derden; 
II. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; 

III. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; 
IV. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. 

 
3. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden 

voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Het KavelHuis, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te ver-
spreiden, te "reverse engineering", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.  

4. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Het KavelHuis zich het recht voor om de 
eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.  

Materiaal: 

1. Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Het KavelHuis geeft u Het 
KavelHuis toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Het KavelHuis. Door gebruik te maken 
van de dienstverlening van Het KavelHuis stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van 
deze andere distributiekanalen.  
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2. Het KavelHuis heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Het KavelHuis via haar website een melding 
ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleids-
regels.  

Hoe gaat Het KavelHuis met uw persoonlijke gegevens om?: 

3. Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van verkregen (persoons) gegevens en/of 
contactformulieren met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is 
verboden, waaronder het verzenden van (ongevraagde) communicatie waarvan de inhoud niet direct betrekking 
heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard, en het verza-
melen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders. Het Privacybeleid heeft alleen betrekking op de 
website van Het KavelHuis en niet op andere websites, waarvoor op de Het KavelHuis website links worden aange-
boden.  

Aansprakelijkheid en vrijwaring: 

4. Het KavelHuis is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van 
websites die met de website van Het KavelHuis zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of 
metatag(s). Het KavelHuis is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met 
het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is. Het KavelHuis is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Het  
KavelHuis website worden aangeboden.  

5. Het KavelHuis is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen 
voor communicatie met haar website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet 
aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van 
elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie 
en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het 
gevolg is van opzet of grove schuld van Het KavelHuis.  

6. Het KavelHuis garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of 
accuraat is. Het KavelHuis garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, 
gebreken en/of virussen. Het KavelHuis  garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en /of gebreken in de website 
hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.  

7. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te 
nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt. Het KavelHuis is niet aansprakelijk voor schade die 
direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Het KavelHuis.  

8. U vrijwaart Het KavelHuis tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als 
gevolg van:  

I. het gebruik van informatie op de Het KavelHuis website die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst; 
II. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Het KavelHuis website. 

Kosten:  
 

XI. TARIEVEN VOOR DIENSTVERLENING INZAKE ONROEREND GOED MET VOORNAMELIJK EEN  
WOONBESTEMMING: 

 
Algemeen:  

 
1. Tarieven worden berekend op grondslag van wat partijen hierover zijn overeengekomen. Voor zover partijen geen 

grondslag voor de berekening van de tarieven zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel.  
2. Alle in dit hoofdstuk vermelde tarieven, alle door Het KavelHuis opgegeven of met haar overeengekomen prijzen 

zijn inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.  Bij het 
vaststellen van deze voorwaarden en tarieven bedroeg de BTW 21 %.    

3. Een opgegeven of overeengekomen prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te 
voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Het KavelHuis  bij 
opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werk-
zaamheden, omstandigheden, gegevens e.d. kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot 
aanpassing van de overeengekomen prijs.  

4. Bij werkzaamheden met een langere looptijd dan drie maanden mogen na die termijn optredende wijzigingen in 
kostprijsfactoren bovendien worden doorberekend. 

5. Het uurtarief, voor dienstverlening waarbij er geen sprake is van een vooraf overeengekomen prijs, met betrekking 
tot adviesdiensten m.b.t. onroerend goed bedraagt €125,-, incl. BTW.   

6. De vergoeding verschuldigd bij het opschorten of intrekken van een opdracht tot dienstverlening, zie hoofdstuk 
VIII. artikel 21, is gelijk aan alle werkzaamheden verricht met betrekking tot de opdracht conform het uurtarief als 
gesteld in hoofdstuk  X. artikel 5 met een minimum van €1000,-.   
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7. Het KavelHuis behoudt het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het indexcijfer van 
de gezinsconsumptie. 

 
Tarieven bij aankoop en verkoop:  

 
8. In geval van overeenkomsten van aankoop en verkoop van onroerend goed, met voornamelijk een woonbe-

stemming,  wordt zowel bij koop als bij verkoop een vaste prijs berekend met inachtneming van de hieronder 
vermelde regels:    

9. Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat tussen de koper en verkoper als zodanig is overeenkomen. Over de 
kosten en rechten die op de overdracht vallen (zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten kadastrale rechten) 
worden geen vergoedingen door Het KavelHuis in rekening gebracht. 

10. De in deze artikelen bedoelde prijzen gelden voor een standaard object zonder een ontwikkelingstraject. In ieder 
ander geval worden de kosten  met opdrachtgever overeengekomen.  

11. Bij de totstandkoming van het aankoopcontract of verkoopcontract dient een gedeelte  van de kosten te worden 
voldaan. Deze bedragen worden op de website vermeld. Het restantbedrag, zoals op de website is aangegeven, 
dient op de dag van het transport via de notaris te worden voldaan.    

12. Met aankoop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten:  
 

I. van ruilkoop;  
II. van huurkoop;  

III. van koop en verkoop op afbetaling;  
IV. van koop en verkoop die niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische  overdracht);  
V. tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal met dien verstande dat de courtage wordt berekend als volgt:  

- bij ruilkoop over de gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen;  
- bij huurkoop en koop en verkoop op afbetaling en bij een niet of niet zondermeer tot eigendomsoverdracht verplichtende koop en 

verkoop, over de koopsom;  
- bij het vestigen van een recht van erfpacht of opstal over het tienvoud van de overeengekomen periodieke vergoeding op jaarbasis, dan 

wel over de overeengekomen vergoeding ineens.  
 

13. Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden 
gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en der-
gelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden over-
eengekomen, wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.  

14. In alle gevallen geldt een minimum courtage van € 450,--  
 
XII. VERSCHILLEN VAN MENING:       

1. Op de overeenkomsten en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en Het KavelHuis die niet in onderling overleg kunnen worden 
opgelost, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement  Den Haag. 

2. Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met bepalingen van dwingend 
recht, wordt de betreffende bepaling vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit 
bij de bedoeling van de vervallen bepaling. 
 

Vragen?: 

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Het KavelHuis op te nemen.  

Het KavelHuis B.V. 

Postadres: 

Waterbospark 86 

2231 JZ Rijnsburg  

 

 

Deze Algemene Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Tarieven zijn gemaakt op 12  juni 2015.  
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