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Artikel 1: Offerte
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en minder
Algemene Voorwaarden voor Aanneming
van
werkwerk
2013 (AVA 2013)
1. 	De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
a.Artikel
de plaats
van het werk;
b. 6:
ingeval
van de bedragen van de stelposten;
Artikel
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MINDER WERK
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4. 	Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in zijn
prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen
met ingevuld.
een aannemersvergoe
dingiedere
van
stelpost
wordt
in
de
overeenkomst
vermeld
waarop
deze
betrekking
heeft.
aannemingsovereenkomst.
opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden
10%.
5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de aannemer berekende
3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.
gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden
6. 	Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van
prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in zijn
gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden
het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend.
6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van
opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand
binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan
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14 dagen
na een daartoeisdoor
de aannemer
gedaandeverzoek
vanzijn
de met
het
tot
stand
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1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
of te in
laag
om het werk
tot stand te
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1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
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Artikel 7: Betaling
Artikel
7: BETALING
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4. 	Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de aannemer is het de opdrachtgever
aannemer is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de
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Artikel 4: Verplichtingen van de aannemer
4. eindafrekening
	Betaling van het
aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden
4. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden
4: VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
1.Artikel
	De aannemer
is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te
uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de aannemer de eindafrekening heeft ingediend, een en ander
uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de aannemer de eindafrekening heeft ingediend, een en ander
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Artikel 8: 5% REGELING
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7. Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.
8. 	Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in.
5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van
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