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Algemene voorwaarden Landwaarde 
 
Artikel 1.   Definities 
1.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 Landwaarde: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17234454; 

 Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de 
diensten van Landwaarde; 

 
Artikel 2.  Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes  

van Landwaarde, op alle opdrachten van Opdrachtgever aan Landwaarde, alsmede 
op alle door Landwaarde te verrichten werkzaamheden.  

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze  
uitdrukkelijk schriftelijk met de Opdrachtgever zijn overeengekomen. De 
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,  
zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

 
Artikel 3. Totstandkoming opdracht 
1. Onder opdracht wordt, tenzij anders overeengekomen, verstaan een opdracht tot  

bemiddeling met betrekking tot het tot stand komen van een koopovereenkomst 
terzake gronden en/of andere onroerende zaken. 

2. Landwaarde bemiddelt uitsluitend voor of de verkopende partij of de aankopende  
partij.  

3. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht van opdrachtgever aan Landwaarde in  
tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Landwaarde is 
nimmer direct of indirect partij bij de totstandkoming van overeenkomsten.  

4. Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht 
als bedoeld in lid 1 onder meer de volgende diensten ter beschikking: 

 bespreking van en advies over de mogelijkheden om te komen tot de beoogde 
overeenkomst; 

 besteding van aandacht aan juridische en andere van belang zijnde aspecten; 
 advies over en het begeleiden van onderhandelingen; 
 advies en begeleiding bij het inschakelen van derden, zoals taxateurs, 

notarissen en dergelijke;  
 begeleiding bij de afwikkeling 

5.  Een Opdracht komt tot stand nadat de Opdrachtgever schriftelijk heeft  
ingestemd met de schriftelijk door Landwaarde vastgelegde afspraken, alsmede in 
het geval Landwaarde met medeweten van Opdrachtgever met de uitvoering van de 
werkzaamheden/diensten is gestart.  

6. Aanbiedingen en offertes van Landwaarde zijn gebaseerd op de informatie die door  
de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, naar beste 
weten, alle daarvoor benodigde essentiële informatie heeft verstrekt. 

 
Artikel 4. Uitvoering van de opdracht 
1. Landwaarde zal alle opdrachten naar beste inzicht en vermogen en  

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft 
het karakter van een inspanningsverplichting. 

2. Teneinde Landwaarde in staat te stellen de opdracht zo goed mogelijk uit te  
voeren is Opdrachtgever gehouden om Landwaarde tijdig te voorzien van alle 
daartoe benodigde informatie. 
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Artikel 5. Duur en einde van de opdracht 
1. Een opdracht tot bemiddeling als bedoeld in artikel 3.1 wordt aangegaan voor  

onbepaalde duur. De opdracht is voltooid en geëindigd indien en voorzover een 
koopovereenkomst tot stand is gekomen en de akte van levering bij de notaris is 
gepasseerd.  

2. Partijen hebben het recht een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde duur  
te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 
Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Landwaarde terzake bemiddeling als  
bedoeld in artikel 3.1 opzegt en binnen een periode  van 12 maanden nadien komt 
alsnog een overeenkomst tot stand terzake de aan- of verkoop  van gronden terzake 
waarvan Landwaarde heeft bemiddeld, dan is opdrachtgever niettemin het 
honorarium als bedoeld in artikel 6.1 verschuldigd. 

4. Ieder der partijen is gerechtigd buiten rechte de overeenkomst door middel van een  
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden 
indien:  
 de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) 

surceance wordt verleend; 
 de wederpartij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement 

wordt verklaard; 
 De andere partij haar onderneming staakt; 
 Buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van 

de wederpartij beslag wordt gelegd, danwel indien de wederpartij anderszins niet 
langer in staat wordt geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 

5. Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet  
van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. 

6. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen die vanuit hun aard  
nawerking hebben, hun geldigheid behouden. 

 
Artikel 6.  Honorarium en kosten 
1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen bedraagt het honorarium, terzake  

een opdracht tot bemiddeling als bedoeld in artikel 3.1, een overeengekomen bedrag 
per vierkante meter. 

2. Overige opdrachtgebonden kosten worden, tenzij uitdrukkelijk anders is  
overeengekomen, geacht te zijn inbegrepen bij het honorarium als bedoeld in lid 1.  

3. Het honorarium terzake een opdracht tot bemiddeling als bedoeld in artikel 3.1 is  
eerst verschuldigd indien de Opdracht conform artikel 5.1 is voltooid. 

4. Het honorarium voor opdrachten, niet zijnde een opdracht tot bemiddeling als  
bedoeld in artikel 3.1, wordt bepaald aan de hand van de door Landwaarde terzake 
de werkzaamheden en/of diensten bestede tijd en het overeengekomen uurtarief, 
behoudens in het geval partijen een vast totaalbedrag terzake de opdracht zijn 
overeengekomen.  

5. Kosten verbonden aan opdrachten, niet zijnde een opdracht tot bemiddeling als  
bedoeld in artikel 3.1, worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

6. Tenzij anders vermeld zijn alle in aanbiedingen, offertes en facturen opgenomen  
bedragen exclusief BTW.  

 
Artikel 7.  Facturering  
1. Het honorarium, zoals in artikel 6.1 bedoeld, wordt door Landwaarde gefactureerd 

vóór het passeren van de akte van levering, middels opname van het honorarium in 
de nota van afrekening. Opdrachtgever is gehouden hieraan zijn medewerking te 
verlenen.  

2. Het honorarium en de kosten voor opdrachten als bedoeld in artikel 6.4 worden, tenzij  
anders overeengekomen, maandelijks achteraf gefactureerd. 
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3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Landwaarde gerechtigd voor 
aanvang van de werkzaamheden terzake opdrachten als bedoeld in artikel 6.4 een 
voorschotnota te sturen. 

4. Bezwaren tegen de juistheid van de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum  
schriftelijk gemotiveerd aan Landwaarde zijn kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan 
Opdrachtgever geacht wordt met de factuur te hebben ingestemd. 

5. Indien Opdrachtgever de juistheid van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot  
tijdige betaling van het niet betwiste gedeelte van de factuur.  

 
Artikel 8. Betaling 
1. Betaling van het honorarium als bedoeld in artikel 7.1 geschiedt bij het  

notarieel transport door de notaris via de nota van afrekening, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders overeengekomen,  

2. Betaling van overige facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na  
factuurdatum. 

3. In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever over het factuurbedrag een  
boeterente verschuldigd van 1 procent per maand, waarbij een gedeelte van de 
maand wordt berekend als volle maand. 

4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten  
verschuldigd ter hoogte van 15 procent van het factuurbedrag met een minimum van 
€ 250,00. 

5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan is Landwaarde  
gerechtigd, nadat zij Opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alsdan is Landwaarde niet 
aansprakelijk voor eventuele schade die dit voor Opdrachtgever of derden tot gevolg 
heeft. 

 
Artikel 9.  Aansprakelijkheid 
1. Landwaarde is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige 

tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover Landwaarde in verzuim 
is en de tekortkomingen het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de 
zorgvuldigheid en de deskundigheid waarop in het kader van de opdracht mag 
worden vertrouwd. 

2. Aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade is te allen tijde uitgesloten. 
3. Opdrachtgever zal Landwaarde van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde 

informatie voorzien. Landwaarde is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door 
onvolledigheid of onjuistheid van de informatie. 

4. Indien en voor zover op Landwaarde enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke 
hoofde ook, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het 
door Landwaarde uit hoofde van de desbetreffende opdracht tot op dat moment aan 
Opdrachtgever gefactureerde vergoeding met een maximum van € 20.000. 

5. Eventuele aanspraken op vergoeding van schade dienen zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen één maand na het ontdekken van de schade  
te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten te dien aanzien 
heeft verwerkt. 

6. Indien en voorzover Landwaarde aansprakelijk zou worden gesteld door derden – 
voor schadeoorzaken of schadebedragen die conform deze algemene voorwaarden 
zijn uitgesloten of beperkt in de verhouding tussen Opdrachtgever en Landwaarde – 
dan zal Opdrachtgever Landwaarde volledig vrijwaren tegen voornoemde 
aanspraken.  

 
Artikel 10.  Geheimhouding 
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle voor en na het aangaan van de 
overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie, die naar redelijkerwijs mag worden 
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aangenomen van vertrouwelijke aard is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden 
beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. 
 
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op de rechtsverhouding tussen Landwaarde en haar Opdrachtgevers is Nederlands  

recht van toepassing. 
2. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg en/of de  

uitvoering van een overeenkomst of wanneer een van de partijen meent dat van een 
zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot 
overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te 
leggen. 

 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nr. …………  

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op verzoek kosteloos aan u toegezonden. 


