
Hulpgids na schade 
Wat u van Polygon kunt verwachten

0800 - 68 68 377 
Polygon beperkt en beheerst de  
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Over deze hulpgids

Inhoudsopgave

Bij schade aan uw woning en bezittingen komt er veel op u af. Om u te helpen 
geeft deze hulpgids u antwoord op de meest gestelde vragen. Bovendien biedt 
de gids een beeld van alles wat erbij komt kijken om uw schade te verhelpen.

Eén ding is zeker: De specialisten van Polygon doen er alles aan om uw schade 
snel en professioneel te herstellen. Zo kunt u de normale gang van zaken weer 
oppakken na schade door water, brand of het klimaat. 
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Wij beperken en beheersen de schadelijke 
gevolgen van water, brand en klimaat. 
Van dagelijkse problemen tot de ergste 
schade die de natuur kan veroorzaken. 
Onze mensen, kennis en technologie 
lopen voorop. Nog belangrijker: Onze 
medewerkers hebben passie om andere 
mensen te helpen. Daarom kiezen zoveel 
klanten voor Polygon.

Uit ervaring weten wij dat schade aan uw 
woning en bezittingen een enorme impact 
kan hebben. Heeft u te maken gehad met 
brand, wateroverlast of vochtproblemen? 
Dan wilt u de problemen snel weer opgelost 
hebben. Hoe helpt uw verzekeraar daarbij? 
En wat doet Polygon als herstelbedrijf? Het 
belangrijkste is natuurlijk dat uw schade zo 
snel mogelijk wordt verholpen zonder al 
te veel overlast. Polygon helpt u daarbij; 
wij herstellen de schade, ontzorgen u, 
beperken de gevolgschade en monitoren 
het hele herstelproces.

Heeft u vragen? De antwoorden op de 
meest gestelde vragen treft u aan in deze 
hulpgids. Voor overige vragen zijn wij 
bereikbaar via 0800 - 68 68 377. 

U heeft schade, wat nu? 
Kies Polygon
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Polygon en uw verzekeraar
Polygon werkt in opdracht van uw 
verzekeraar om de schade te herstellen. 
Maar uw verzekeraar bepaalt wat wel en wat 
niet voor vergoeding in aanmerking komt. 
Onze doelstelling is om schade, verlies en 
overlast zo klein mogelijk houden. Hoe we 
dit bereiken? Door onmiddellijk actie te 
ondernemen! Dan blijven de gevolgen van 
brand- en waterschade zo klein mogelijk.  
U kunt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 
op ons rekenen. 

Onze specialisten zorgen voor:
•  het schoonmaken en drogen van uw 

woning en/of bezittingen

•  het inschatten wat financieel verantwoord 
is: vervangen of herstellen van 
beschadigde bezittingen, eventueel in 
overleg met de schade-expert

•  het veilig opbergen van uw bezittingen  
in een tijdelijke opslag 

•  wassen en/of stomen van kleding, 
gordijnen en andere stoffen

Is er ook andere hulp nodig om de schade 
goed te verhelpen, bijvoorbeeld van 
een aannemer, elektricien, loodgieter of 
stoffeerder? Polygon werkt samen met 
deze partijen en schakelt hen in als dat 
nodig is. Zelf heeft u dus uw handen vrij. 
Alles wordt geregeld zodat u weer snel en 
onbezorgd in uw huis kunt wonen.
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Brandschade
Direct na de brand
Na brand heeft u meestal ook te maken 
met schade door rook en roet. Is de 
brandweer klaar, dan bepaalt Polygon snel 
wat voor soort schade u precies heeft. 
Onze specialisten kennen de vele soorten 
aanslag van rook en roet. Daardoor kunnen 
ze meteen de juiste maatregelen nemen. 
Ook bekijken ze hoe groot de schade is en 
maken ze op basis daarvan keuzes bij het 
uitvoeren van de herstelwerkzaamheden. 
Zo voorkomen we eventuele gevolgschade, 
zoals terugkerende rookgeuren of 
roestvorming.

Wat doet Polygon bij brand-,  
rook- en roetschade?
1.  Beschadigde ruimtes inspecteren  

en beoordelen

2.  Veiligheid van stroom- en  
gasleidingen controleren

3.  Geuren zo veel mogelijk verwijderen   
door uw woning te ventileren

4.  Materialen en bezittingen afvoeren die  
we niet kunnen of mogen herstellen

5.  Materialen en bezittingen meenemen die  
we wel kunnen en mogen herstellen

6.  Nog aanwezige geuren verwijderen

7.  Muren, plafonds, kunststof en hout   
reinigen om de aanslag van rook en roet  
te verwijderen

8.  Bezittingen schoonmaken om roet, rook  
en geuren te verwijderen.
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Hoe groot is de schade en wat voor soort 
schade heeft u? Op basis daarvan en op 
basis van uw polis dekking besluiten we 
welke werkzaamheden wel en niet  
worden uitgevoerd. 

Belangrijk: Gooi geen beschadigde spullen 
weg voor uw verzekeraar of schade-expert 
zegt dat dit kan. De reden? Deze spullen zijn 
nodig om de schade en de waarde  
te bepalen.

Schade door brand, rook, roet en bluswater 
aan uw woning
Polygon kan rook-, roet- en waterschade 
aan uw woning herstellen. Het is belangrijk 
dat dit gebeurt voordat u uw woning 
opnieuw inricht, zodat de aanslag van rook 
en roet geneutraliseerd en verdwenen is 
van uw muren, vloeren en plafonds. 

Wanneer er rook- en roetdeeltjes in 
de constructie van uw woning terecht 
zijn gekomen maken we deze eerst 
schoon. Vervolgens brengen we een 
afdichtingsmiddel aan. Zo voorkomen  
we dat de brandlucht blijft hangen  
of terugkomt. 

Is er bouwmateriaal verbrand? Dit valt niet 
te herstellen. U krijgt dan te maken met 
(her)bouwwerk en herinrichting.  
Uw verzekeraar bekijkt dit apart.



Schade door brand, rook, roet en  
bluswater aan uw bezittingen
Is het eerste werk gedaan? Dan bekijken 
onze specialisten, eventueel samen met 
de schade-expert, of het succesvol 
schoonmaken en herstellen van uw 
bezittingen mogelijk is. Er wordt een 
overzicht met werkzaamheden naar uw 
verzekeraar gestuurd met het verzoek 
om te starten met de reinigings- en 
herstelwerkzaamheden.

Soms zijn bepaalde eigendommen niet zo 
veel meer waard, wat geld betreft.

Maar de waarde kan voor uw gevoel wél 
heel groot zijn (emotionele waarde). 

Polygon begrijpt dat. Daarom gaan wij 
zo netjes en precies mogelijk met al uw 
bezittingen om. Daar mag u op vertrouwen.

Kost het herstel van uw bezittingen meer 
dan ze in geld waard zijn? Dan zetten we 
dat op papier. Uw bezittingen worden 
daarna alleen met uw toestemming 
afgevoerd. Uw verzekeraar bekijkt aan 
de hand van uw inboedel-/inventarislijst 
of er sprake zal zijn van vervanging of 
vergoeding.

Is het nodig dat andere specialisten, zoals 
een meubelrestaurateur, elektricien of 
stoffeerder hierbij worden ingeschakeld? 
Dan bespreken we dit met u.
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Wat gebeurt er als Polygon mijn schade heeft bekeken?
Zodra wij de schade bij u hebben bekeken, zetten we alles in een  rapport. Dat gaat naar uw 
verzekeraar en/of schade-expert. Zodra de verzekeraar en eventuele expert akkoord is met 
ons rapport, praten we met u over het vervolg. Als vast herstelbedrijf van uw verzekeraar 
mag Polygon meestal al aan de slag nog vóór uw verzekeraar ons rapport heeft gezien.  
Dit hangt wel af van het soort schade, de omstandigheden en uw verzekering.

Wanneer gaat het rapport naar mijn verzekeraar en schade-expert?
Uw verzekeraar en eventuele schade expert ontvangt ons rapport binnen het afgesproken 
tijdsschema. Meestal ontvangen de verzekeraar en expert het rapport binnen 48 uur na ons 
eerste bezoek aan u.

Hoe snel keuren mijn verzekeraar en schade-expert het rapport goed?
Dat verschilt. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het soort en de hoeveelheid 
herstelwerkzaamheden dat bij u nodig is. Ook andere factoren kunnen meespelen, zoals 
ineens veel aangemelde schades, omdat bijvoorbeeld meer mensen te maken hebben 
met dezelfde problemen (zoals bij een ramp en storm). Wij werken nauw samen met uw 
verzekeraar en eventuele schade-expert om uw schade zo snel mogelijk te verhelpen.  
Wij houden u voortdurend op de hoogte van het schadeverloop.

Hoe werkt het als er direct iets moet gebeuren?
Als het nodig is verzorgen we een noodreparatie voor u. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat 
de schade groter wordt. Of om de gezondheid en veiligheid te garanderen van u, uw gezin, 
onze specialisten en andere personen die meehelpen in uw woning. Dit alles hangt af van 
uw polisdekking.

Wat gebeurt er als (een deel van) mijn schade niet is verzekerd?
Dekt uw verzekering niet alle schade, dan overleggen wij met u hoe we verder gaan.  
U heeft daarbij de keuze uit herstel door Polygon of (voor een deel) door uzelf. Wilt u dat 
wij herstelwerk doen? Dan tekent u hiervoor een opdrachtbevestiging. Daarmee geeft u 
ons toestemming om aan het werk te gaan. De kosten bespreken we dan met u. Is ons werk 
klaar en bent u tevreden? Dan tekent u een formulier dat we het werk goed hebben gedaan 
(opleveringsverklaring). Binnen 5 werkdagen ontvangt u dan onze factuur.

Uw vragen beantwoord
Brand



Ik heb een huurwoning en daarom alleen 
een inboedelverzekering, wat nu?
Dan betaalt uw verzekering bij schade 
bijvoorbeeld alleen voor de bezittingen 
(inboedel) en niet voor alles wat u aan uw 
huis heeft veranderd. Dat kan betekenen 
dat we niet alles voor u mogen oplossen. 
Bijvoorbeeld in geval van schade aan een 
keuken die u zelf heeft aangeschaft en 
meer kost dan de standaardkeuken voor 
deze huurwoning.

Mijn opstal- en inboedelverzekeringen 
lopen bij twee verschillende  
verzekeraars. Krijg ik dan twee 
verschillende herstelbedrijven?
Wijst een van uw verzekeraars Polygon aan 
als herstelbedrijf? Dan kunt u de andere 
verzekeraar laten weten dat u ons als enig 
herstelbedrijf wilt inschakelen. Dit betekent 
meestal een soepeler verloop van het 
herstel en minder overlast voor  
u en uw gezin. Wij kunnen echter pas met 
het herstelwerk beginnen, als we officieel 
opdracht van uw verzekeraars hebben.
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Waterschade
Direct na de waterschade
Polygon staat bekend als dé droogspecialist 
van Nederland vanwege onze ervaring 
in het herstellen van de gevolgen van 
waterschade. Het belangrijkste na schade 
door water en overstroming is een snelle 
reactie om gevolgschade door invloed van 
het water te beperken. Polygon helpt  
u daarbij. 

Wat doet Polygon na waterschade?
1.  Beschadigde ruimtes inspecteren  

en beoordelen

2.  Achtergebleven water wegpompen

3.  Lijst met beschadigde bezittingen maken 
voor uw verzekeraar

4.  Materialen en bezittingen afvoeren die  
we niet kunnen of mogen herstellen

5.  Materialen en bezittingen meenemen die  
we wel kunnen en mogen herstellen

6.  Vocht meten in de draagconstructie van  
uw woning en in uw vloer

7.  Schoonmaken en ontsmetten van uw 
woning om schimmels en bacteriën   
te voorkomen

8.  Stroom/elektriciteitsinstallatie 
controleren

9.  Droogapparatuur installeren.

Waterschade aan uw woning 
Onze specialist bespreekt met u welke 
methoden wij gebruiken om uw woning te 
drogen en controleert de voortgang van 
het droogproces nauwkeurig. Zo wordt uw 
woning snel en grondig gedroogd. Daarbij is 
het belangrijk dat de apparatuur nooit wordt 
uitgeschakeld. Gebeurt dit toch dan zal het 
droogproces van uw woning langer duren.  

De tijd die nodig is om uw woning goed te 
drogen, hangt af van een aantal factoren:

•  Hoe lang heeft uw woning te maken 
gehad met de inwerking van water?

•  Hoeveel vocht is er opgenomen?

•  Hoe diep is het water in de muren en 
vloeren doorgedrongen?

•  Welke materialen zijn er bij de  
bouw gebruikt?

Door regelmatig te meten en het 
droogproces goed te controleren weten 
wij wat de relatieve luchtvochtigheid en 
de temperatuur in uw woning zijn. Als het 
nodig is, passen we het droogproces daarop 
aan. Zo ontstaan de ideale omstandigheden 
om de schade te beperken. Voor het 
vervolgbezoek maken we een afspraak  
met u.
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Waterschade
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Waterschade aan uw bezittingen

Is het eerste werk gedaan? Dan bekijken 
onze specialisten, eventueel samen met 
de schade-expert, of het succesvol 
schoonmaken en herstellen van uw 
bezittingen mogelijk is. Er wordt een 
overzicht met werkzaamheden naar uw 
verzekeraar gestuurd met het verzoek 
om te starten met de reinigings- en 
herstelwerkzaamheden.

Soms zijn bepaalde eigendommen niet zo 
veel meer waard, wat geld betreft. Maar de 
waarde kan voor uw gevoel wél heel groot 
zijn (emotionele waarde). Polygon begrijpt 
dat. Daarom gaan wij zo netjes en precies 
mogelijk met al uw bezittingen om. Daar 
mag u op vertrouwen.

Kost het herstel van uw bezittingen meer 
dan ze in geld waard zijn? Dan zetten we dat 
op papier. Uw bezittingen worden daarna 
alleen met uw toestemming afgevoerd. 
Uw verzekeraar bekijkt aan de hand van uw 
inboedel-/inventarislijst of er sprake zal zijn 
van vervanging of vergoeding.

Is het nodig dat andere specialisten, zoals 
een meubelrestaurateur, elektricien of 
stoffeerder hierbij worden ingeschakeld? 
Dan bespreken we dit met u.
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Uw vragen beantwoord
Water
Wat gaat er nu gebeuren?
Onze specialist plaatst droogapparatuur om uw woning te drogen. Ontvochtigers halen 
vocht uit de lucht en drogen zowel uw woning als bezittingen. Een ontvochtiger verwarmt 
niet, maar verhoogt de temperatuur in de ruimte wel een beetje. Hoeveel droogapparaten 
in uw woning worden neergezet, hangt af van de grootte van de schade en de ruimtes en 
hoeveel de apparatuur aankan.

Zijn de apparaten veilig?
Wij testen voor gebruik al onze apparatuur, maar ze kunnen net als alle elektrische 
apparaten wel warm worden. Ons advies? Houd uw kinderen en huisdieren uit de buurt  
van de apparaten. 

Als de droogapparatuur de hele dag aan staat, moet ik dan meer elektriciteit betalen?
Uw stroomrekening kan hoger zijn dan normaal. Vraag aan uw verzekeraar of dit  
betaald wordt.

Kan ik de droogapparatuur ‘s nachts uitdoen?
Wij raden dit af, want het duurt dan twee keer zo lang om uw woning goed te drogen. 

Moet ik ramen en deuren openzetten als de apparatuur aan staat?
Nee. U moet ramen en deuren dicht houden. Zo voorkomt u dat vochtige lucht van buiten 
naar binnen komt.

Moet ik de waterbak onder de ontvochtiger leegmaken?
Ja. De bak moet u regelmatig leeg maken. Zo voorkomt u dat die overloopt. Sommige 
ontvochtigers hebben geen waterbak en voeren de vochtige lucht af door een slang  
(net als bij een wasdroger).

Wat moet ik doen als de ontvochtiger storing heeft?
Neem zo snel mogelijk contact op met uw Polygon specialist. Wij zijn 24/7 bereikbaar  
via 0800 – 68 68 377.

Waarom blijft de apparatuur aan staan als de muren droog lijken en droog aanvoelen?
Zolang het drogen nog niet helemaal klaar is, kan er nog vocht in de muren zitten.  
U loopt dan kans dat u na een tijdje weer vochtplekken krijgt, of zelfs schimmel. 

Hoe weet ik wanneer mijn woning helemaal droog is?
Onze specialist meet hoeveel vocht er is. Dat doet hij tot de meter aangeeft dat  
de hoeveelheid vocht goed is. Hoe vaak hij het vocht meet, hangt af van hoe groot  
de schade is.
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Schade aan elektronische en 
mechanische apparatuur
Polygon kan na brand- of waterschade 
ook meer dan de helft van de elektrische 
apparaten (inclusief computers) reinigen 
en repareren. Hebben de apparaten 
weinig tot gemiddelde beschadiging? 
Dan lukt reparatie zelfs bijna altijd. Hoe? 
Met moderne methoden en technieken 
in ons eigen technisch centrum: van het 
vervangen en drogen van onderdelen tot 
het oplossen van geuren en herstellen van 
uw computerbestanden. We maken gebruik 
van reiniging met chemicaliën, badlijnen, 
ultrasoon reinigen en CO2-reiniging. 

Als er bij een woningbrand veel roet en 
rook vrijkomt, komen de roet en rook ook 
op en in elektrische apparaten zoals tv’s, 
laptops en magnetrons terecht. Polygon zal, 
eventueel in overleg met de schade-expert, 
de schade beoordelen en bepalen welke 
apparatuur op welke manier gereinigd moet 
worden. Vervolgens wordt de reiniging 
uitgevoerd, zodat u zo snel mogelijk weer 
over uw eigendommen kan beschikken.

Kunnen we uw elektrische apparaten niet 
herstellen? Dan geven we dit door aan uw 
verzekeraar en eventuele schade-expert. 
Die bekijken dan met u de mogelijkheden 
voor vergoeding.

Belangrijk: Gooi geen beschadigde spullen 
weg voor uw verzekeraar of schade-expert 
zegt dat dit kan. De reden? Deze spullen zijn 
nodig om de schade en de waarde  
te bepalen.
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Lekkages opsporen
Dankzij onze ervaring weten wij hoeveel 
schade een lekkage kan veroorzaken; 
door een lek van een halve millimeter 
kan maar liefst twintig liter water per 
uur wegstromen. Voor het opsporen 
van lekkages maakt Polygon gebruik van 
diverse non-destructieve technieken. Onze 
jarenlange kennis en ervaring op het gebied 
van lekdetectie helpen lekkages snel op te 
sporen. Of u nu te maken heeft met een 
lekkende waterleiding of een daklekkage,  
wij helpen u graag. 

Polygon heeft specialisten in dienst die 
een volledig onderzoek uitvoeren om de 
lekkage nauwkeurig te lokaliseren. Polygon 
heeft een slagingspercentage van 95% bij 
het eerste onderzoek. Omdat wij de lekkage 
middels diverse technieken nauwkeurig 
kunnen opsporen, hoeft er maar een kleine 
opening gemaakt te worden voor reparatie 
van een waterleiding of afvoer. Hierdoor 
kunt u kosten besparen en blijven de 
naastliggende gedeeltes vrij van schade. 

Na het opsporen van de lekkage kan er in 
veel gevallen direct een noodstop worden 
aangebracht om de schade te beperken. 
Vervolgens kunnen onze specialisten de 
lekkage repareren en de schade herstellen.
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Stormschade
In Nederland stormt het regelmatig en een 
flinke storm kan veel schade veroorzaken. 
Denk aan blikseminslag, omgewaaide 
bomen, afgewaaide dakpannen, omgevallen 
schuttingen en ander rondvliegend 
materiaal dat kan leiden tot schade. Onze 
medewerkers staan 24/7 klaar om alle 
soorten stormschade te herstellen. Zij 
lossen onveilige situaties op en beperken  
de gevolgschade.

Schade na een storm moet snel hersteld 
worden om gevolgschade, zoals lekkage 
en wateroverlast te voorkomen of tot een 
minimum te beperken. Daarom worden er in 
eerste instantie snel bereddingsmaatregelen 
genomen, zoals het dichttimmeren of 
afschotten van kapotte daken en ramen. 
Daarnaast wordt het puin geruimd, 
bijvoorbeeld glasscherven, dakpannen en 
andere materialen. Indien nodig wordt 
uw inboedel tijdelijk op een van onze 
vestigingen opgeslagen.

Als de eerste maatregelen genomen zijn kan 
de totale schade in kaart gebracht worden. 
Vervolgens kan gestart worden met het 
herstel. Wanneer een pand niet meer 
hersteld kan worden, biedt ons netwerk van 
bouwbedrijven uitkomst en kan zorg dragen 
voor de volledige herbouw.
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Grootschalige 
calamiteiten
Polygon is goed voorbereid op 
grootschalige calamiteiten. Wij beschikken 
over een speciale voorraad aan apparatuur 
om schade na een grootschalige calamiteit 
snel te herstellen. Deze voorraad is uniek 
en zeer uitgebreid waardoor wij altijd over 
voldoende apparatuur beschikken. De 
voorraad staat in Nederland opgeslagen 
en wordt goed onderhouden. In geval van 
calamiteiten wordt deze apparatuur binnen 
24 uur overal in Europa ingezet om de 
schade te beperken.
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Wat kunt u doen bij een calamiteit?

Calamiteiten en rampen kunnen paniek 
veroorzaken, daarom is het belangrijk 
hierop voorbereid te zijn. Hoe bereid u zich 
voor op een ramp en wat kunt u zelf doen 
wanneer zich een ramp voordoet?

Ter voorbereiding op een ramp is het altijd 
verstandig om een noodpakket in huis te 
hebben. Dit pakket bestaat onder andere uit 
een radio op batterijen, zaklamp, eerste hulp 
kit, dekens, flessen water en houdbaar eten. 

Wanneer zich een ramp voordoet is de 
juiste manier van handelen afhankelijk van 
de situatie, echter is het altijd belangrijk om:

•  Zo rustig mogelijk te blijven

•  Mensen in uw omgeving te informeren, 
waarschuwen en helpen

•  De hulpdiensten of mensen in uw 
omgeving te alarmeren als u in acuut 
gevaar bent

• I nformatie te verkrijgen van een 
betrouwbare bron (bijvoorbeeld  
www.crisis.nl)

•  Altijd de instructies van de hulpdiensten 
en de overheid op te volgen.
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Algemene 
voorwaarden
Deze voorwaarden zijn een beknopte 
versie van de Algemene voorwaarden. Net 
zoals de algemene voorwaarden, zijn deze 
voorwaarden van toepassing op iedere 
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 
Polygon Nederland B.V. (hierna te noemen: 
Opdrachtnemer) en Opdrachtgever (iedere 
rechtspersoon of natuurlijk persoon die 
met Opdrachtnemer een Overeenkomst 
is aangegaan, dan wel een mondelinge of 
schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het 
laten uitvoeren van een Opdracht).

Offertes en uitvoering 
van de overeenkomst

De genoemde bedragen in een offerte 
of aanbieding zijn exclusief btw en 
voorrijkosten en eventuele overige 
kosten of heffingen. Overeengekomen 
prijsopgaven gelden niet automatisch voor 
toekomstige orders.

Als geen schriftelijke bevestiging plaatsvindt 
van de inhoud van de overeenkomst, 
komt de overeenkomst tot stand als door 
Opdrachtnemer begin van uitvoering 
wordt gegeven aan de werkzaamheden ten 
behoeve van Opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeengekomen, worden alle opdrachten 
uitgevoerd door een door opdrachtnemer 
te bepalen volgorde.

Wijziging van de overeenkomst, hieronder 
wordt tevens aanvulling begrepen, is 
mogelijk indien Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever dit uitdrukkelijk en 
schriftelijk zijn overeengekomen.  

Opdrachtnemer kan een verzoek tot 
wijziging van de overeenkomst weigeren, 
indien dit gevolgen zou kunnen hebben 
voor de in dat kader te verrichten 
werkzaamheden of te leveren zaken.

Betaling
Bij eenmalige werkzaamheden dient voor 
de aanvang van de werkzaamheden, bij 
wijze van voorschot, betaling van 30% van 
de aanneemsom te geschieden op een 
door Opdrachtnemer aangewezen bank-
of girorekening.

Betaling dient te geschieden binnen 
dertig  dagen na factuurdatum. Uitsluitend 
betalingen aan opdrachtnemer zelf 
werken bevrijdend.

Opdrachtgever is in geen geval 
gerechtigd het door hem aan 
Opdrachtnemer verschuldigde bedrag te 
verrekenen.

Bezwaren tegen de hoogte van een 
factuur, of enig andere reden, schorten 
de betalingsverplichting niet op.
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Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de 
volgende schade:

•  Schade, van welke aard ook, ontstaan 
doordat er  is uitgegaan van onjuiste en/of 
onvolledige verstrekte gegevens.

•  Schade die het gevolg is van een eigen 
gebrek van het object.

•  Indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk 
voor directe schade en letselschade, beperkt 
tot een maximum van €1.000.000,-, dan 
wel tot het bedrag van de uitkering van zijn 
verzekeraar in voorkomend geval.

Ontbinding
Indien Opdrachtgever de verplichtingen uit 
de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, 
is Opdrachtnemer bevoegd nakoming van 
hetgeen overeengekomen op te schorten of 
de overeenkomst te ontbinden.

Garantie
Indien door Opdrachtnemer garanties worden 
verstrekt, betreffen deze alleen de door haar 
of namens haar aan het Object verrichte 
handelingen/bewerkingen.

Eventuele zichtbare gebreken dienen 
binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan 
Opdrachtnemer te worden gemeld.
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