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1. ALGEMEEN 
In opdracht van Velzel VvE diensten namens de  VvE Koning Karel XII (Nieuwe Nieuwstraat 29-97_ 
Sint Geertruidensteeg 30_ Nieuwezijds Voorburgwal 77-85) is een onderzoek gedaan naar 
verschillende mogelijkheden voor warmtewering en / of koeling in de appartementen te realiseren. 
 
Op hoofdlijnen bestaat het advies aan VvE Koning Karel uit: 

• Aangeven van de technische consequenties van de aanleg van airco's naar individuele 
appartementen in het  pand; 

• Aangeven van mogelijke alternatieven zoals:  
o warmtewerende zonneschermen; 
o screens van verschillende types;  
o screens of plissé’s; 
o warmtewerende folies op de ramen;  
o en/of andere alternatieven; 

Voor het opzetten van een goed overzicht is de nodige informatie ingewonnen bij een aantal 
gespecialiseerde partijen. Deze informatie, voorzien van richtprijzen, wordt vastgelegd zodat keuzes 
overzichtelijk aan de VvE kunnen worden voorgelegd. 
 
 

2. SITUATIE:  
Van het pand ligt de gevel aan de Sint Geertruidensteeg op het zuiden, de gevel aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal ligt globaal op het west-noordwesten.  
De gevel aan de Sint Geertruidensteeg is op zonnige dagen, het hele jaar, zonbelast. De ronde 
dakopbouw is aan de oost-, zuid en westzijde jaarrond zonbelast. De west-noordwestgevel heeft in 
de zomerperiode de hoogste zonbelasting. De gevel aan de Nieuwe Nieuwstraat ligt aan de 
noordzijde en heeft geen zonbelasting. 
Omdat de glasoppervlakken in de zonbelaste gevels relatief groot zijn, levert de zonbelasting in de 
voorjaars-, zomer- en najaarsperiode warmteoverlast op.  
 
 

3. OPLOSSINGEN: 
 
Beperken van de warmteoverlast kan op twee manieren: 

- koelen van het binnenklimaat. 
- instraling zon (warmte) voorkomen of beperken; 
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4. UITWERKING: 
 

Koelen van het binnenklimaat 
 

- Airconditioning toepassen: 
o Woninggebonden airco-split units: 

▪ Een airco split-unit bestaat uit een binnen- en buitendeel. Dit 
systeem is prima toepasbaar op de bovenste verdiepingen. 
Hierbij kan de buitenunit op het dak geplaatst worden, een of 
meer binnenunits kunnen binnen gemonteerd worden. De 
dakdoorvoeringen voor het leidingwerk (elektra en 
koudemiddeltransport) kunnen op een redelijk eenvoudige wijze 
in de dakconstructie worden aangebracht. 
Kostprijs voor een enkelvoudige splitunit, inclusief montage, ligt 
tussen de € 2.500,-- en € 3.500,--, inclusief maken van een 
dakdoorvoering. 
Airco’s gebruiken veel energie. 

 
 
 
▪ Voor de verdiepingen lager als de bovenste appartementen wordt de 

uitvoering gecompliceerder en dus aanzienlijk duurder als de buitenunit op 
het dak moet staan. Voor het leidingwerk moet een traject door de 
algemene ruimtes (trappenhuis) gevonden worden om vanuit de woning met 
leidingwerk naar het dak te komen. Extra voorzieningen als brandwerende 
(gecertificeerde) afdichtingen zijn kostbaar. Afschermen en beschermen van 
het leidingtraject moet onderzocht worden en is praktisch niet eenvoudig uit 
te voeren. 

 
 
 

▪ Voor de verdiepingen welke een balkon hebben, zou het mogelijk zijn om de 
buitenunit op het balkon te plaatsen. Hierbij ontstaat een beperkt risico op 
geluidsoverlast voor de zij-, boven- en onderburen door de geluidsproductie 
van ventilatoren en doorgeven van trillingen door de ventilatoren.  Nadeel is 
wel, dat het leidingwerk door het houtwerk van de kozijnen gevoerd moet 
worden. Kostprijs voor een enkelvoudige splitunit, inclusief montage, ligt 
tussen de € 2.200,-- en € 3.200,--, inclusief maken van een geveldoorvoering. 
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o Centrale klimaatinstallatie: 

▪ Bij toepassing van een klimaat/luchtbehandelingsinstallatie is er noodzaak 
om luchtleidingen door het hele gebouw 
aan te brengen en klimaatkasten op het 
gebouw te plaatsen (omdat binnen het 
gebouw geen ruimte is voor deze grote 
kasten). Het gebouw is hiervoor niet 
ontworpen, investeringen hierin zijn 
disproportioneel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Instraling beperken: 
 

- Toepassen van transparante warmtewering aan de binnenzijde.  
Nadeel hierbij is, dat de zonwarmte inmiddels aan de binnenzijde van het glas gekomen is. 
Voordeel is, dat de warmte het interieur niet verwarmt; 
 
Opties:  

o Screens: oprolbare doeken (rolgordijnen).  
▪ De traditionele rolgordijnen hebben een 
warmtewering van 40 – 50%; 
▪ De nieuwe generatie warmteweringen die aan de 
binnenzijde gemonteerd kunnen worden zijn aan de 
raamzijde voorzien van een ultra dun laagje aluminium 
welke reflecterend als een warmteschild werkt 
(silverscreens).  De zonnewarmte wordt optimaal 
weerkaatst en geeft een warmtewering van gemiddeld 
60%; Kostprijzen voor binnenscreens zijn in een grote 
variatie van prijsklassen te koop, al dan niet inclusief 
montage. 
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o Plissé’s: gevouwen, dubbelwandige doeken. 
▪ warmtewerende plissé’s hebben hetzelfde effect als 
de silverscreens, maar dan met een plisse gevouwen en 
gemetalliseerd doek in plaats van opgerold doek. Plissé is 
kleiner en compacter van uitvoering dan silverscreen, 
daardoor toe te passen als er weinig ruimte is. In de plissé 
collectie is de collectie van kleuren en tinten groter als bij 
silverscreens. Bij deze warmtewerend plissés is de  keuze uit 
diverse transparanties, transparant, half semi transparant 
en ondoorzichtig. Kostprijzen voor zonwerende plissé’s  zijn 
in een grote variatie van prijsklassen te koop, al dan niet 

inclusief montage. 
 
 
 

o Warmtewerende folie: 
▪ aan te binnenkant van het zonbelaste glas is warmtewerende folie aan te 

brengen. Dit kan op een eenvoudige wijze gedaan worden. Voordelen: geen 
objecten, alleen op het glas aan te brengen. Nadelen: ophoping van hitte 
binnen in het isolatieglas, versnelde veroudering daardoor van de 
afdichtingen in het isolatieglas rondom, kans op thermische breuken in het 
glas, verminderde lichttoetreding wat vooral in najaar en winter het uitzicht 
versombert. 
 
 
 

- toepassen van transparante warmtewering aan de buitenzijde; 
o uitvalschermen: 

▪ uitvalschermen houden de zon op afstand van de gevelbeglazing. Als de zon 
echter langs het doek straalt en toch via het glas naar binnen komt, 
wordt de warmtewering aanzienlijk minder. De uitvalschermen zijn er 
in allerlei uitvoeringen en bedieningen. Het uitvalscherm word 
gekenmerkt door z’n onopvallende montage en brede inzetbaarheid. 
Ook de laagstaande zon kan efficiënt worden geweerd, eventueel met 
een optioneel leverbare volant (een extra stuk doek aan de onderzijde 
van de zonwering). Zonweringdoek heeft een bijzondere kleurechtheid 
doordat de acrylvezels in de massa gekleurd zijn en voorzien van een 
duurzame coating die het doek waterafstotend en schimmelwerend 

maken. Daarbij houdt het tenminste 90% van de UV-straling tegen waardoor 
meubels en vloerbedekking optimaal worden beschermd tegen verkleuring. 
Voor een breedte van 250 cm en een hoogte van 200 cm is de kostprijs met 
elektrische bediening tussen de € 450,-- en € 700,-- afhankelijk van de 
uitvoering, exclusief voeding van de motor. 
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o Zonne- of schaduwdoeken:  
▪ Dezen zijn in allelei afmetingen verkrijgbaar, in 
allerlei kleuren en in verschillende maten van 
zondoorlatendheid. De doeken zijn niet duur, maar worden 
alleen geleverd, exclusief montage. Voor handige bewoners 
is het goed te doen om deze doeken toe te passen.  Een 
doek van ca. 250 cm breed en ca. 150 cm diep, kost tussen 
de € 100,-- en 200,--, afhankelijk van de uitvoering, maar 
exclusief montage. Voordeel is de lage aankoopprijs, nadeel 
is het minder makkelijk monteren, afnemen en weer 
aanbrengen. 

 
 
 

o screens op geleiderails:  
▪ aan de buitenkant van de 
kozijnen, op de stijlen te monteren. 
Voor kozijnen met naar binnen 
draaiende deuren of schuifpuien 
een uitstekende oplossing. Voor 
een breedte van 250 cm en een 
hoogte van 200 cm is de kostprijs 
met elektrische bediening tussen de 
€ 750,-- en € 900,-- afhankelijk van 
de uitvoering, exclusief voeding van 
de motor. 
De doeken zijn zowel ondoorzichtig 

als doorzichtig verkrijgbaar. Voordeel is dat de glasopeningen geheel afgeschermd worden. Nadeel 
kan zijn dat de bak van binnen uit niet onzichtbaar boven het kozijn gemonteerd kan worden. 
 
 
 

o Warmtewerende folie: 
▪ aan te buitenkant van het zonbelaste glas is warmtewerende folie aan te 

brengen. Dit kan op een eenvoudige wijze gedaan worden. Voordelen: geen 
objecten, alleen op het glas aan te brengen. Nadelen: versnelde veroudering 
van de folie, snelle beschadiging door raambewassing, verminderde  
lichttoetreding wat vooral in najaar en winter het uitzicht versombert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wever Technisch Beheer bv
Prinseneiland 111-113
1013 LN  Amsterdam

020 - 309 03 08
info@weverbouw.nl 
www.weverbouw.nl

KvK 67711022
BTW NL857143281B01
IBAN NL11 RABO 0315 8386 47

ONDERDEEL VAN WEVER BOUWGROEP

                                  ADVIES | ONDERHOUD 
BOUW | RESTAURATIE | PROJECTINRICHTING 
TECHNISCH BEHEER | TIMMERFABRIEK | 

 
20210615 adviesrapp VvE Koning Karel XII inz warmtewering 
en airco 

Paraaf  ………        Pagina 9 van 13 

 

 
 

5 KEUZES 
 
De keuzes voor aanbrengen van voorzieningen voor warmtewering en/of koeling van het 
binnenklimaat, zijn voornamelijk gebaseerd op comfort en kostprijs. 
 
Voor de hand liggende keuzes:  
 
Warmtewering:  
Warmtewering met screens aan de buitenzijde is effectief en prijstechnisch interessant. Het 
interieurontwerp blijft in tact, de inzetbaarheid van de zondwering is op alle momenten mogelijk, en 
op alle mogelijke wijzen uitvoerbaar. 
Overige oplossingen hebben meer nadelen ten opzichte van de voordelen. 
 
Koeling:  
Koeling met airco’s is op hete zomerdagen bijzonder comfortabel. Aanleg en verbruik zijn redelijk 
duur, binnenunits doen afbreuk aan het interieur, buitenunits zijn niet altijd makkelijk te monteren 
en kunnen geluidsoverlast veroorzaken. 
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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN  
van Wever Technisch Beheer gevestigd te Amsterdam.  
 
Als leveringsvoorwaarden hanteren wij de DNR 2005, welke op kantoor ter inzage ligt en op verzoek toegezonden kan worden. 
Onderstaande voorwaardengelden als aanvulling op de voorwaarden van de DNR 2005 en zijn van toepassing op al onze bouwkundige 
inspecties en adviezen. 
 
ARTIKEL 1. DEFINITIES 
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. WTB: Wever Technisch Beheer te Amsterdam 
b. Opdrachtgever: de wederpartij van WTB. 
c. Werkzaamheden: die werkzaamheden welke WTB volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst voor Opdrachtgever zal verrichten. 
d. Deze voorwaarden: de aanvullende voorwaarden voor inspecties en de voorwaarden volgens de DNR 2005. 
 
ARTIKEL 2. ALGEMEEN 
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen e.d. in 
verband met de door WTB te leveren diensten op het gebied van bouwkundig inspecties en rapportages, bouwtechnische keuringen en 
expertises. 
2.2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen. 
2.3. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
ARTIKEL 3. OVEREENKOMST EN INHOUD WERKZAAMHEDEN 
3.1. Voor de uitvoering van de bouwkundige inspecties zal Opdrachtgever een opdrachtbevestiging ontvangen. Indien Opdrachtgever niet 
akkoord gaat met deze opdracht zal hij voor uitvoering van de werkzaamheden WTB hiervan schriftelijk in kennis moeten stellen. Voor de 
uitvoering van de werkzaamheden kan tevens een digitale opdracht (via internet) worden verstrekt door Opdrachtgever die voor haar 
werking digitaal of schriftelijk dient te zijn bevestigd door WTB. 
3.2. WTB zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Bouwkundig advies, inspecties en rapportages 
3.3. Inspecties aan bouwkundige objecten zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale 
omstandigheden en veilig bereikbare onderdelen met vastlegging van voorhanden zijnde tekortkomingen. 
3.4. De inspectie is een moment-opname en gerelateerd aan het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Opdrachtgever dient WTB 
voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden alle relevante informatie en beschikbare gegevens ter hand te stellen. 
3.5. Ten behoeve van bouwtechnische keuringen van begane grondvloeren vindt uitsluitend inspectie plaats in de directe omgeving van het 
kruipluik. Beoordeling van de vloer vindt uitsluitend plaats van de vanuit het luik zichtbare delen. Is er geen kruipluik aanwezig, dan zal de 
inspectie zich beperken tot de zichtbare vloer. Afwerkingen worden niet verwijderd. Verdiepingsvloeren worden uitsluitend beoordeeld op 
de zichtbare vloer. Eventuele afwerkingen worden niet verwijderd. 
3.6. Ten aanzien van aanwezige (elektrotechnische) installaties, leidingen, daken, schoorstenen en kanalen vindt uitsluitend een visuele 
bouwkundige inspectie plaats, voor zover die delen zonder breek- en/of nadere werkzaamheden te inspecteren zijn op het moment van de 
inspectie. Er vindt geen installatietechnisch onderzoek plaats. Daken die zich hoger dan 3.00 meter vanaf de begane grond bevinden, 
worden uitsluitend visueel geïnspecteerd. De gesteldheid van dakconstructies en daarin toegepaste isolatiematerialen, voor zover niet 
zichtbaar, maken geen onderdeel uit van de inspectie. Voor inspecties van objecten die zich meer dan 3.00 meter boven de begane grond 
bevinden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor deugdelijk klim- en klautermateriaal dat voldoet aan de wettelijke eisen, in goede staat 
verkeert en kan worden toegepast in veilige situaties. 
3.7. Rapportages naar aanleiding van bouwkundige inspecties zijn geldend tot 3 maanden na inspectiedatum en ondertekening van de 
rapportage, behoudens onvoorziene omstandigheden en extreme weersomstandigheden, waardoor de weergegeven staat van het object 
niet meer overeenstemt met de staat waarin het zich bevond ten tijde van de bouwkundige inspectie. 
3.8. Ten aanzien van de bodemgesteldheid, ondergrondse tanks, schimmel, zwam, houtworm, boktor, kadastrale uitmetingen en andere 
zaken met milieuaspecten, wordt door WTB geen nader onderzoek verricht. Indien tijdens een inspectie aanleiding is om bepaalde 
onderdelen c.q. gedeelten van een object door een deskundige op één van voornoemde gebieden nader dient te worden onderzocht, dan 
zal dit in de bouwkundige rapportage worden weergegeven. 
3.9 Er wordt geen inspectie uitgevoerd naar milieu belastende materialen en/of onderdelen / bouwdelen waarin milieu belastende 
materialen zijn verwerkt, noch naar onderdelen / bouwdelen in verband met verontreiniging en/of aantasting van bodem, lucht en water 
en ook niet naar onderdelen / bouwdelen waarbij materialen zijn toegepast en/of zijn verwerkt die van overheidswege zijn of worden 
verboden. Onder milieubelastende materialen wordt onder andere verstaan (verborgen)asbesthoudend materiaal, olietanks en dergelijke. 
WTB aanvaart hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. 
 
ARTIKEL 4. INTELLECTUELE EIGENDOM 
4.1. Rapporten en adviezen van WTB blijven ten allen tijde eigendom van WTB. Het is niet toegestaan van enig onderdeel hiervan gebruik 
te maken buiten het kader van de opdracht die hiervoor was verstrekt, tenzij WTB hiervoor vooraf formeel toestemming heeft verleend. 
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ARTIKEL 5. OFFERTES, AANBIEDINGEN 
5.1. Door WTB uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden tot het moment van herroeping of tot 30 dagen na dagtekening van de 
offerte. 
 
ARTIKEL 6. KWALITEITSEISEN 
6.1. WTB heeft ten aanzien van de door haar te verrichten werkzaamheden een inspanningsverplichting. 
 
ARTIKEL 7. PRIJZEN 
7.1. Alle door WTB gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij anders 
aangegeven. 
 
ARTIKEL 8. UITVOERING EN UITVOERINGSTERMIJN 
8.1. Een overeengekomen uitvoeringstermijn is niet fataal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient 
Opdrachtgever WTB schriftelijk in gebreke te stellen. 
8.2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vangt de uitvoeringstermijn van de overeenkomst aan op het moment dat de betaling door 
WTB is ontvangen. 
 
ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALING 
9.1. Opdrachtgever raakt bij niet-tijdige betaling, zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning, in verzuim en wordt over de openstaande 
vordering een direct opeisbare rente van 1,25% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand telt als een hele maand. 
9.2. De kosten die voor WTB verbonden zijn aan de inning van hetgeen Opdrachtgever aan WTB verschuldigd is, komen voor rekening van 
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 150,00. 
 
ARTIKEL 10. ANNULERING 
10.1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht door Opdrachtgever, heeft WTB recht op vergoeding van alle reeds gemaakte 
kosten, vermeerderd met een geraamde winstopslag. 
10.2. Ingeval van gedeeltelijke of volledige annulering door Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht om aan WTB te vergoeden: 
- de honorering naar de stand van de werkzaamheden 
- de gemaakte kosten 
- de gemaakte toezichtkosten 
- de kosten voortvloeiend uit de eventueel door WTB voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen 
met derden. 
 
ARTIKEL 11. VERREKENING 
11.1. WTB is gerechtigd van Opdrachtgever ontvangen betalingen, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de openstaande facturen 
in volgorde van ouderdom. 
 
ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSSTELLING 
12.1. WTB kan, voor zover zij tot een prestatie gehouden is onder enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, de nakoming daarvan 
opschorten of de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, totdat 
volledige betaling van enig achterstallig bedrag is ontvangen. 
12.2. Opdrachtgever verleent aan WTB op eerste verzoek, al dan niet aanvullende, zekerheid tot betaling. 
12.3. Al hetgeen Opdrachtgever aan WTB uit hoofde van een gesloten overeenkomst verschuldigd is, wordt ten volle en direct opeisbaar in 
geval van surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever of aanvraag daartoe, ondercuratelestelling of onder bewindstelling 
van Opdrachtgever, besluit van Opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de 
rechtspersoon van Opdrachtgever en meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door Opdrachtgever. 
12.4. In de gevallen van (aanvraag tot) surséance van betaling of faillissement is WTB bevoegd alle overeenkomsten met Opdrachtgever 
met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer deze niet binnen 8 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het 
oordeel van WTB passende zekerheid voor al hetgeen Opdrachtgever aan WTB verschuldigd is en nog zal worden, heeft verstrekt, zulks 
onverminderd het recht van WTB op schadevergoeding. 
 
ARTIKEL 13. OVERMACHT 
13.1. Indien WTB door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, heeft zij 
ofwel het recht de uitvoeringtermijn te verlengen met de duur van de overmacht ofwel het recht de overeenkomst, voor zover deze nog 
niet is uitgevoerd, te ontbinden. 
13.2. Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor WTB redelijkerwijs onmogelijk is om op normale 
wijze te leveren. Onder deze omstandigheid vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, 
natuurrampen, storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers 
van hun dienst en/of product en/of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier, breuk van machines en/of 
gereedschappen en overheidsmaatregelen. 
 
ARTIKEL 14. RECLAME 
14.1. Tekortkomingen in het geleverde geven alleen dan aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst als WTB er niet in slaagt, na 
daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, aan haar leveringsplicht te voldoen. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden 
voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem/haar kan worden verlangd. 
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ARTIKEL 15. TEKORTKOMING, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE 
15.1. WTB is in geval van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van werkzaamheden ten opzichte van Opdrachtgever slechts 
aansprakelijk tot het factuurbedrag dat gemoeid is met de desbetreffende opdracht. WTB is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte 
schade waaronder vervolgschade. Evenmin is WTB gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van verlies 
of vernietiging van data, of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever. 
15.2. WTB is met betrekking tot de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden slechts aansprakelijk voor de, op enig moment gegeven, 
adviezen, voor zover die adviezen rechtstreeks afkomstig zijn van door de directie van WTB aan Opdrachtgever aangewezen 
personeelsleden van WTB. 
15.3. Ingeval van bouwkundige inspecties is WTB nimmer aansprakelijk voor niet geconstateerde gebreken die ten tijde van de inspectie 
niet visueel waarneembaar waren. Belemmerende factoren hierbij kunnen zijn: weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, 
afwerking en dergelijke. WTB is in dit verband ook nimmer aansprakelijk bij verborgen gebreken. Voorts zal niet eerder sprake zijn van 
tekortschieten dan nadat WTB door Opdrachtgever in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn 
te herstellen. 
15.4. Aansprakelijkheid van WTB is in ieder geval uitgesloten ingeval: 
- van verkeerde kostenbegroting en/of prijsopgaven en/of waarderingen, aangezien het ramingen betreffen; 
- het niet, of niet volkomen, vermelden van bodemverontreiniging of milieuschade; 
- van rapportages of adviezen die gebaseerd zijn op onjuiste informatie afkomstig van Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden; 
- van een kennelijke verschrijving in adviezen en/of rapportages. 
15.5. In de uitvoering van opdrachten ter zake bouwmanagement en bouwbegeleiding is eerst dan sprake van tekortschieten zijdens WTB, 
indien WTB bij de uitvoering van de opdracht niet handelt of heeft gehandeld zoals van een zorgvuldig handelend adviesbureau in gelijke 
omstandigheden mocht worden verwacht. Voorts zal niet eerder sprake zijn van tekortschieten dan nadat WTB door Opdrachtgever in 
gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen. 
15.6. De door WTB te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van 
€ 75.000. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bedraagt bij opdrachten, waarbij de opdrachtgever consument is en de 
advieskosten per opdracht lager zijn dan € 25.000, de te vergoeden schade maximaal € 25.000. 
15.7. Elke aansprakelijkheid van WTB t.b.v. bouwbegeleiding en bouwkundig tekenwerk vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag 
waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Voor de geldigheid en aansprakelijkheid van WTB voor bouwkundige 
rapportages van woningen geldt een maximum van 6 maanden na inspectiedatum. Elke aansprakelijkheid van WTB vervalt door verloop 
van 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. De rechtsvordering uit hoofde van een 
toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt 
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed WTB in gebreke heeft gesteld. Het vorderingsrecht uit 
hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaren na de schriftelijke en met redenen omklede 
ingebrekestelling. 
 
ARTIKEL 16. VRIJWARING 
16.1. Opdrachtgever vrijwaart WTB voor alle schade die wordt veroorzaakt door werkzaamheden verricht door werknemers van WTB op 
verzoek van Opdrachtgever welke geen deel uitmaken van de tussen WTB en Opdrachtgever gesloten overeenkomst. 
16.2. Opdrachtgever vrijwaart WTB voor alle schade die derden lijden of hebben geleden door eventuele onjuistheden in de rapportages 
en/of adviezen van WTB. De rapportages en adviezen zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever en derden, niet zijnde Opdrachtgever, 
mogen hieraan geen enkel recht ontlenen. 
16.3 Opdrachtgever vrijwaart WTB voor alle schade die wordt geleden door de aanwezigheid en/of sanering van milieubelastende 
materialen als asbest, olietanks en dergelijke. 
 
ARTIKEL 17. CONVERSIE 
17.1. Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan 
blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen 
geacht datgene te zijn overeengekomen wat wettelijk geoorloofd is en wat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest 
nabij komt. 
 
ARTIKEL 18. GESCHILLEN 
18.1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen WTB en Opdrachtgever, met uitzondering van 
die geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. 
 
ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT 
19.1. De overeenkomst tussen WTB en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht. 
 
Artikel 20: PRIVACYVERKLARING WEVER BOUWGROEP 
20.1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 
Wever Bouwgroep kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wever Bouwgroep, en/of 
omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wever Bouwgroep verstrekt. Wever Bouwgroep kan de 
volgende persoonsgegevens verwerken: 
- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
20.2. WAAROM WEVER BOUWGROEP UW GEGEVENS NODIG HEEFT 
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Wever Bouwgroep verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u 
schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 
Daarnaast kan Wever Bouwgroep uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst 
van opdracht, doorgaans bestaande uit bouw gerelateerde werkzaamheden. 
20.3. HOE LANG WEVER BOUWGROEP GEGEVENS BEWAART 
Wever Bouwgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens 
worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 
20.4 .DELEN MET ANDEREN 
Wever Bouwgroep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
20.5. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
Op de website van Wever Bouwgroep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het 
tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op 
de website. Wever Bouwgroep  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel 
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  
20.6. GOOGLE ANALYTICS 
Wever Bouwgroep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. 
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het 
privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Wever Bouwgroep 
te kunnen verstrekken. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 
informatie namens Google verwerken. Wever Bouwgroep heeft hier geen invloed op. 
Wever Bouwgroep heeft Google geen toestemming gegeven om via Wever Bouwgroep verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor 
andere Google-diensten. 
20.7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@weverbouw.nl. Wever Bouwgroep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek reageren. 
20.8. BEVEILIGEN 
Wever Bouwgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wever Bouwgroep maakt gebruik van 
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over 
de beveiliging van door Wever Bouwgroep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wever Bouwgroep op via 
info@weverbouw.nl. www.weverbouwgroep.nl is een website van Wever Bouwgroep. Wever Bouwgroep is als volgt te bereiken: 
Postadres: Smeetsweg 8, 1738 DK  WAARLAND 
Vestigingsadres: Smeetsweg 8, 1738 DK  WAARLAND 
Inschrijvingsnummer KvK: 37063087 
Telefoon: 0226-421739 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


