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Algemene   Voorwaarden   Stichting   Monumentenwacht   
Limburg 

 
De Stichting Monumentenwacht Limburg stelt zich ten doel het verval 
te voorkomen van historisch belangrijke gebouwen en andere 

bouwwerken, historische interieurs, archeologische objecten en 

historisch groen door het regelmatig doen uitvoeren van inspecties 

en het adviseren van (potentiële) eigenaren / huurders van 

monumenten in Limburg, opdat zo nodig door de opdrachtgevers 

maatregelen kunnen worden genomen ter voorkoming van dat 
verval. De Stichting Monumentenwacht Limburg is onder nummer 
41076785 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is 

aangesloten bij de Vereniging Provinciale Monumentenwachten 

Nederland. 
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1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanmeldingsformulier:    een    digitaal    door    de 
Opdrachtgever in te vullen en te ondertekenen formulier met onder- 
meer de gegevens van de Opdrachtgever, het Object en de af te 

nemen dienst. 

 
Abonnee: iedere (potentiële) eigenaar/huurder van een Object die in 

het kader van de dienstverlening van Stichting Monumentenwacht 
Limburg een abonnement heeft afgesloten. 

 
Abonnement: een Overeenkomst met periodieke levering van de 
Diensten van Stichting Monumentenwacht Limburg. 

 
Algemene  Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden 
van Stichting Monumentenwacht Limburg. 

 
Bedenktijd:  de  termijn  waarbinnen  de  Consument  gebruik  mag 

maken van zijn Herroepingsrecht. 

 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden 

die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit. 

 
Dienst/Diensten: alle diensten in de ruimste zin van het woord die 

krachtens de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Stichting 
Monumentenwacht Limburg door Stichting Monumentenwacht 
Limburg aan Opdrachtgever worden geleverd, daaronder in ieder 
geval verstaan een Eenmalige Inspectie en een Abonnement. 

 
Overeenkomst  buiten  de  verkoopruimte: de Overeenkomst tussen 

Partijen die wordt gesloten in de gelijktijdige aanwezigheid van 

Partijen op een andere plaats dan de verkoopruimte van Stichting 
Monumentenwacht Limburg, of in de verkoopruimte van Stichting 
Monumentenwacht Limburg onmiddellijk nadat de Consument is 

aangesproken op een andere plaats dan de verkoopruimte van 

Stichting Monumentenwacht Limburg, of wordt gesloten tijdens een 

excursie die door Stichting Monumentenwacht Limburg is 

georganiseerd met het oog op de promotie en verkoop van Diensten. 

 
Overeenkomst op afstand: de Overeenkomst tussen Partijen, waarbij 
in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand 

van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het 
sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt 
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

 
Duurzame   gegevensdrager:   elk   hulpmiddel   –   waaronder   ook 

begrepen e-mail – dat de Consument of Verkoper in staat stelt om 

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze 

die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is 

afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die 

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk 

maakt. 

 
Eenmalige inspectie/advies: een zonder daartoe een Abonnement af 
te sluiten eenmalige inspectie van het Object alsook een eenmalig 

advies, waarbij Stichting Monumentenwacht Limburg een schriftelijk 

of mondeling advies, dan wel een schriftelijk rapport met een 

overeenkomstig het  doel van de inspectie  en/of het advies gericht 
bouwkundig en/of verduurzamingsadvies uitbrengt. 

 
Energie-advies: een zonder daartoe een Abonnement af te sluiten 

eenmalig advies, waarbij Stichting Monumentenwacht Limburg een 

schriftelijk of mondeling advies uitbrengt die zien op de 

verduurzaming van het betreffende Object. 

 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de 

Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand of 
Overeenkomst buiten de verkoopruimte. 

 
Inspectie: een door een monumentenwachter of 
monumentenwachters van Stichting Monumentenwacht Limburg  
fysiek op locatie uit te voeren inspectie van het Object van 

Opdrachtgever overeenkomstig het doel van de Overeenkomst. 
Daaronder kan mede worden verstaan een inspectie naar de 

(bouwkundige) staat van het Object, alsmede de mogelijkheden tot 
verduurzaming van het Object. 
 
Modelformulier    voor    herroeping:     Het    modelformulier    
voor herroeping van de Overeenkomst is via de volgende link 

digitaal raadpleegbaar: 
https://www.monumentenwachtlimburg.nl/wp-

content/uploads/2022/11/Algemene-voorwaarden-

Modelformulier-herroeping.pdf  
 

 
Object/Objecten: historisch belangrijke gebouwen en andere 

bouwwerken, historische interieurs, archeologische objecten en 

historisch groen. 

 
Opdrachtgever/Opdrachtgevers: iedere (potentiële) eigenaar/ 

huurder van een Object die gebruik wenst te maken van de diensten 

van Stichting Monumentenwacht Limburg, zowel daaronder begrepen 

de Eenmalige inspectie als een Abonnement.
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Overeenkomst: iedere afspraak tussen Opdrachtgever en Stichting 
Monumentenwacht Limburg die gericht is op het afnemen van 

diensten van Stichting Monumentenwacht Limburg. 

 
Partijen:   de   partijen   bij   de   Overeenkomst,   zijnde   Stichting 
Monumentenwacht Limburg en Opdrachtgever. 

 
Stichting Monumentenwacht Limburg: de gebruiker van deze 

Algemene Voorwaarden, statutair gevestigd te Maastricht aan de 

[6212 AD] Sint Pieterskade 26 C01, en onder nummer 41076785 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij de 

Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland. 

 
2. Toepasselijkheid 

 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Stichting 
Monumentenwacht Limburg goederen en/of diensten van welke aard 

en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert. Zowel 
op een door Opdrachtgever en door Stichting Monumentenwacht 
Limburg geaccepteerd ingevuld Aanmeldingsformulier als op offertes 

en de acceptatie daarvan door Opdrachtgever, en op de aldus tot 
stand gekomen Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van 

toepassing, aanvullende overeenkomsten en vervolgopdrachten 

daaronder mede begrepen. 

 
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend 

schriftelijk te zijn overeengekomen. 

 
2.3 De eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene 

voorwaarden gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door 
Stichting Monumentenwacht Limburg aanvaard. 

 
2.4 Stichting Monumentenwacht Limburg behoudt zich het recht voor 
om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te 

vullen. Een wijziging van deze Algemene Voorwaarden wordt aan alle 

Opdrachtgevers toegezonden en wordt geacht (stilzwijgende) 
instemming van de Opdrachtgever te hebben verkregen, indien deze 

niet binnen één maand na toezending van de wijziging(en) schriftelijk 

heeft geprotesteerd. 

 
2.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig 

zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig 

van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze 

Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige 

bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 

nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

 
2.5 Bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de 

Overeenkomst, dan prevaleert hetgeen is opgenomen in de 

Overeenkomst. 

 
3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst 

 
3.1 Een (potentiële) eigenaar/  huurder  van een Object kan zich 

aanmelden voor een Abonnement bij Stichting Monumentenwacht 
Limburg of voor een Eenmalige inspectie door middel van het invullen 

en toestemming geven van een door Stichting Monumentenwacht 
Limburg opgesteld Aanmeldingsformulier. De onderhavige Algemene 

Voorwaarden worden bij het Aanmeldingsformulier verstrekt.   Door   
de   ondertekening   het   Aanmeldingsformulier 

verklaart Opdrachtgever van de Algemene Voorwaarden te hebben 
kennisgenomen en daarmee in te stemmen. 
 
3.2 Na schriftelijke acceptatie of acceptatie per e-mail door Stichting 
Monumentenwacht Limburg van een door Opdrachtgever aangemeld 

Object ontstaat de Overeenkomst en verricht Stichting 
Monumentenwacht Limburg al haar werkzaamheden met 
inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. 

 
3.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij 
uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat 
deze voor bepaalde tijd is aangegaan. In afwijking van het voorgaande 

wordt een Abonnement voor een kalenderjaar afgesloten, tenzij door 
Partijen nadrukkelijk anders overeengekomen. 

 
3.4 Opzegging door de Abonnee, zijnde een natuurlijk persoon die 

niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van een 

Abonnement voor een Object dient uiterlijk één maand voor het 
einde van de lopende abonnementsperiode schriftelijk te geschieden. 
Bij het ontbreken van een schriftelijke opzegging binnen de hiervoor 
genoemde termijn wordt het Abonnement stilzwijgend telkens met 
een kalenderjaar verlengd. Het Abonnement voor Consumenten is na 

ommekomst van één kalenderjaar steeds schriftelijk opzegbaar met 
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het 
abonnementsgeld is bij tussentijdse opzegging steeds volledig 

verschuldigd. Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden, alsmede 

bij wijziging van de tarieven, is de Abonnee gerechtigd om tussentijds, 
binnen drie maanden na ontvangst van de wijziging, het Abonnement 
schriftelijk op te zeggen. 

 
3.5 Opzegging door de Abonnee, handelend in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf, van een Abonnement voor een Object dient uiterlijk 

drie maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk te 

geschieden. Bij het ontbreken van een schriftelijke opzegging binnen 

de hiervoor genoemde termijn, wordt het Abonnement telkens voor 
één kalenderjaar verlengd en is de Abonnee daaraan verbonden 

kosten aan Stichting Monumentenwacht Limburg verschuldigd. Bij 
wijziging van de Algemene Voorwaarden, alsmede bij wijziging van de 

tarieven, is de Abonnee gerechtigd om tussentijds, binnen drie 

maanden na ontvangst van de wijziging, het Abonnement schriftelijk 

op te zeggen. 

 
3.6 Stichting  Monumentenwacht Limburg  is  gerechtigd  de 

Overeenkomst per direct en zonder rechtelijke tussenkomst te 

ontbinden dan wel haar dienstverlening op te schorten in onder meer 
de navolgende gevallen: 

 
a. Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen; 
b. Opdrachtgever nalaat noodzakelijke informatie c.q. documentatie 

aan te welke  Stichting Monumentenwacht Limburg noodzakelijk 

acht in het kader van de uitoefening van haar dienstverlening; 
c. Opdrachtgever in gebreke is het in artikel 7 bepaalde; 
d. Opdrachtgever in gebreke blijft bij het aanbrengen van nood- 
zakelijk geachte voorzieningen ten behoeve van de veiligheid tijdens 

het inspecteren en werken, deze uitsluiting betreft het gehele object, 
dan wel een onderdeel daarvan; 
e. daartoe andere dringende redenen aanwezig zijn. 

 
Opdrachtgever wordt van de ontbinding of opschorting schriftelijk op 
de hoogte gesteld onder vermelding van de reden(en) daarvan.
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3.7 Stichting Monumentenwacht Limburg is gerechtigd om zonder 
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, althans 

haar werkzaamheden op te schorten in geval Opdrachtgever in staat 
van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, 
een verzoek tot schuldsanering doet, er ten laste van Opdrachtgever 
beslag wordt gelegd, onder curatele komt te staan, komt te overlijden 

dan wel indien Opdrachtgever een rechtspersoon betreft wordt 
geliquideerd of ontbonden, of anderszins de 

beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest. 

 
3.8 Stichting Monumentenwacht Limburg is tevens gerechtigd om de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien 

ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid niet langer van Stichting 
Monumentenwacht Limburg kan worden gevergd. 

 
3.9 Door een door Stichting Monumentenwacht Limburg ingeroepen 

ontbinding worden de bestaande vorderingen van Stichting 
Monumentenwacht Limburg onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is 

in geval van een door Stichting Monumentenwacht Limburg 

ingeroepen ontbinding aansprakelijk voor de door Stichting 
Monumentenwacht Limburg geleden schade, onder meer bestaand 

uit inkomstenderving. 

 
3.10 Het staat Stichting Monumentenwacht Limburg vrij om bij de 

uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Stichting 
Monumentenwacht Limburg zal bij het inschakelen van derden de 

zorgvuldigheid in acht nemen die van haar als opdrachtnemer mag 

worden verlengd. 

 
4. Aanbiedingen en prijzen 

 
4.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Stichting 
Monumentenwacht Limburg zijn vrijblijvend, tenzij door Stichting 
Monumentenwacht Limburg schriftelijk anders is aangegeven. De 

prijzen die Stichting Monumentenwacht Limburg hanteert zullen in 

beginsel op de website worden gepubliceerd onder een zogenoemde 
‘Tarievenlijst’. 

 
4.2 Voor zover geen Aanmeldingsformulier wordt ingevuld, maar 
Stichting Monumentenwacht Limburg aan Opdrachtgever een offerte 

verstrekt, geldt dat de (inhoud van de) offerte geldig is voor de in de 

offerte genoemde termijn. Indien er géén termijn is aangegeven, is 

de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is 

uitgebracht. 

 
4.3 Alle bedragen genoemd in offertes, opdrachtbevestigingen en 

andere aanbiedingen van Stichting Monumentenwacht Limburg zijn 

in euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders staat aangegeven. 
Betalingen dienen giraal plaats te vinden, tenzij door Partijen 

nadrukkelijk anders overeengekomen. 

 
4.4 Voor een Abonnement is de Abonnee verschuldigd: 

 
a. per kalenderjaar een abonnementsgeld; 
b. een vergoeding voor de Inspectie en de inspectierapportage; 
c. een vergoeding voor de gebruikte reparatiematerialen. 

 
4.5 Voor het uitvoeren van een Eenmalige inspectie/advies is de 
Opdrachtgever verschuldigd: 

 
a. een vergoeding voor de Inspectie en de inspectierapportage; 

b. een vergoeding voor de reiskosten; 
c. een vergoeding voor de gebruikte reparatiematerialen. 
 
4.6 De kosten voor een abonnement zijn per kalenderjaar 
verschuldigd. De verschuldigdheid van het in artikel 4.4 genoemde 

abonnementsgeld is niet afhankelijk van het uitvoeren van een 

jaarlijkse inspectie. Het abonnementsgeld behelst een vergoeding van 

kosten die Stichting Monumentenwacht Limburg maakt voor haar 
dienstverlening. 

 
4.7 Bedragen genoemd in offertes, opdrachtbevestigingen of andere 

aanbiedingen van Stichting Monumentenwacht Limburg zijn 

gebaseerd op de laatst bekende kostencomponenten. Stichting 
Monumentenwacht Limburg behoudt zich het recht voor, ook na 

totstandkoming van de Overeenkomst, om de door haar gehanteerde 

bedragen te wijzigen. 

 
4.8 De bedragen en prijzen gelden onder voorbehoud van 

vergissingen en/of kennelijke verschrijvingen. In geen geval is 

Stichting Monumentenwacht Limburg in dat geval jegens 

Opdrachtgever aansprakelijk. 

 
4.9 De werkzaamheden worden achteraf op basis van de werkelijk 

gemaakte uren gefactureerd. Bij Overeenkomsten waar op 

offertebasis wordt gewerkt, wordt overeenkomstig de uitgebrachte 

offerte gefactureerd. 

 
4.10 Het is Stichting Monumentenwacht Limburg volledig vrij naar 
eigen inzicht te bepalen of er voor de uitvoering van de Opdracht 
meerdere inspecteurs noodzakelijk zijn. 

 
4.11 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen 

offertes c.q. opdrachtbevestigingen worden verzonden, daaronder 
mede verstaan noodzakelijke (nood)reparaties en herstel van 

gebreken aan het Object opgemerkt tijdens de uitvoering van de 

inspectie, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging 

beschouwd, welke ook geacht wordt de opdracht juist en volledig 

weer te geven. Met het aangaan van de Overeenkomst wordt 
Opdrachtgever geacht op voorhand zijn instemming te hebben 

verleend voor het uitvoeren van dergelijke noodzakelijke 

(nood)reparaties en herstel van gebreken aan het Object. 

 
4.12 Stichting Monumentenwacht Limburg heeft het recht om de 

geldende prijzen en tarieven gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst jaarlijks te wijzigen. Stichting Monumentenwacht 
Limburg zal hiervan Opdrachtgever tijdig voor ingangsdatum van de 

gewijzigde prijzen informeren. 

 
5. Betalingsvoorwaarden 

 
5.1 Opdrachtgever zal de factuur betalen in euro’s door storting of 
overmaking conform de op de factuur vermelde betalingscondities, 
dan wel anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. 
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling 

en evenmin tot het verrekenen van verschuldigde bedragen. 

 
5.2 Stichting Monumentenwacht Limburg hanteert een 

betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders 

overeengekomen. Opdrachtgever dient binnen de geldende 

betalingstermijn te betalen. De betalingstermijn is een fatale termijn 

in de zin van artikel 6:83 sub a BW.

mailto:info@monumentenwachtlimburg.nl


 
Stichting Monumentenwacht Limburg 
Sint Pieterskade 26 C01 
6212 AD Maastricht 
 
e-mail: info@monumentenwachtlimburg.nl 
IBAN: NL61 SNSB 0858 7870 08 
KvK: 41076785 

 

5.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig of volledig betaalt is hij van 

rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling 

vereist is. In dat geval heeft Stichting Monumentenwacht Limburg de 

bevoegdheid haar (contractuele) verplichtingen jegens 

Opdrachtgever op te schorten. 

 
5.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet, niet tijdig 

of niet volledig betaalt, dan is Opdrachtgever zonder dat een 

aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande 

bedrag wettelijke rente, of in het geval dat Opdrachtgever handelt in 

de uitoefening van een beroep of bedrijf wettelijke handelsrente 

verschuldigd. Stichting Monumentenwacht Limburg kan in dat geval 
de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens 

gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van 

juridische bijstand, deurwaarderskosten en buitengerechtelijke 

incassokosten. Bij een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening 

van een beroep of bedrijf betreft het percentage aan 

buitengerechtelijke kosten ten minste 15 (vijftien) procent van het 
aan Stichting Monumentenwacht Limburg verschuldigde bedrag. Bij 
consumenten hanteert Stichting Monumentenwacht Limburg de 

wettelijke staffel zoals bedoeld in de Wet normering 

buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. 

 
5.5 Bezwaren tegen (de hoogte van) de door Stichting 
Monumentenwacht Limburg in rekening gebrachte kosten dient 
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na 

dagtekening van de factuur, schriftelijk of per e-mail aan Stichting 
Monumentenwacht Limburg kenbaar te maken. Na het verstrijken van 

deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met 
de (hoogte van de) factuur. 

 
6. Uitvoering van de overeenkomst 

 
6.1 Een Inspectie van een door Stichting Monumentenwacht Limburg 

geaccepteerd Object waarvoor Opdrachtgever een Abonnement 
heeft afgesloten geschiedt in beginsel één keer per jaar, tenzij door 
Partijen anders overeengekomen. Stichting Monumentenwacht 
Limburg kan echter niet garanderen dat de Inspectie periodiek ieder 
jaar kan plaatsvinden. In het geval dat een Inspectie niet binnen een 

jaar kan plaatsvinden zullen Partijen in goed overleg afspreken 

wanneer de Inspectie wél kan plaatsvinden. 

 
6.2 De Inspectie behelst een zoveel mogelijk systematische registratie 

van de staat van onderhoud en van de (eventuele) gebreken aan die 

delen van het object die zichtbaar en op redelijke wijze veilig 

bereikbaar zijn. Alles hierbuiten valt niet binnen de reikwijdte van de 

Inspectie. Buiten de reikwijdte van de Inspectie valt tevens de 

controle op de aanwezigheid, kwaliteit en werking van installaties en 

apparatuur. De Inspectie behelst in beginsel het gehele Object tenzij 
Partijen voorafgaand schriftelijk andersluidende afspraken hebben 

gemaakt. 

 
6.3 In plaats van of naast een Inspectie kan de Opdracht bestaan uit 
een door Stichting Monumentenwacht Limburg op te stellen Eenmalig 

advies of Energie-advies. 
Het Eenmalig advies of Energie-advies is beperkt tot de motivatie en 
wensen die Opdrachtgever van tevoren middels het 
Aanmeldingsformulier of anderszins per e-mail aan Stichting 
Monumentenwacht Limburg heeft kenbaar gemaakt. Stichting 
Monumentenwacht Limburg is slechts gehouden aan deze motivatie 

en wensen uitvoering te geven voor zover dit redelijkerwijs 

binnen haar expertise valt. Hoewel Stichting Monumentenwacht 
Limburg zoveel mogelijk conform de wensen en motivatie van 

Opdrachtgevers wenst te inspecteren/adviseren, heeft zij het recht 
om (onderdelen van) de motivatie en wensen van Opdrachtgever 
buiten de reikwijdte van de Inspectie te laten, onder meer indien dit 
buiten haar expertisegebied valt, redelijkerwijs niet te inspecteren is 

of anderszins op goede gronden geweigerd kan worden. Stichting 
Monumentenwacht Limburg heeft bovendien het recht om 

aanvullende motivatie en wensen die door Opdrachtgever later naar 
voren is gekomen, zowel schriftelijk als mondeling kenbaar gemaakt, 
buiten de Inspectie te houden. 

 
6.4 Stichting Monumentenwacht Limburg kan besluiten de Inspectie 

slechts gedeeltelijk, dan wel in zijn geheel niet uit te voeren indien zij 
meent dat inspecteren vanwege de structurele verwaarlozing van de 

onderhoudstoestand van het gebouw of onderdelen daarvan de 

veiligheid van de monumentenwachter(s) in gevaar brengt dan wel 
het vanwege arbo-technische redenen niet (meer) veilig is om een 

inspectie uit te voeren. 

 
6.5 Het inspectie-/adviesrapport dient geen ander doel dan voor de 

Opdrachtgever een leidraad te zijn voor het plegen van stelselmatig 

en periodiek onderhoud ter voorkoming van (verder) verval van het 
Object, dan wel een leidraad voor het nemen van 

verduurzamingsmaatregelen. Het daadwerkelijk en feitelijk kunnen 

en mogen uitvoeren van eventuele onderhouds- en/of 
energiebesparende werkzaamheden ligt volledig ter 
verantwoordelijkheid bij Opdrachtgever (daaronder verstaan het 
bouwkundig/fysisch kunnen uitvoeren, alsmede het verkrijgen van 

eventueel benodigde omgevingsvergunningen en/of ontheffingen). 
Ditzelfde geldt ook voor de haalbaarheid van (de capaciteit van) de 

energiebesparende maatregelen. 

 
6.6 De eventueel in het inspectierapport voorkomende adviezen tot 
herstel en/of verbetering van enig onderdeel van het Object, dan wel 
eventuele verduurzamingsmogelijkheden, zijn niet aan te merken als 

werkomschrijvingen op grond waarvan de te treffen maatregelen 

worden uitgevoerd. 

 
6.7 De inspectierapporten zijn zeer uitdrukkelijk niet geschreven om 

wie dan ook voor de eventueel aan het object geconstateerde 

gebreken aansprakelijk te stellen. 

 
6.8 Afgezien van het herstel van kleine gebreken, hetgeen zoveel 
mogelijk gelijktijdig met de bouwkundige inspectie plaatsvindt en 

waarvan het uitsluitend ter beoordeling is van de 

monumentenwachter of er sprake is van een klein gebrek, voert 
Stichting Monumentenwacht Limburg zelf geen reparaties, 
herstellingen of energiebesparende maatregelen uit. 

 
7. Verplichtingen van Opdrachtgever 

 
7.1. Opdrachtgever is verplicht om zowel voorafgaand als tijdens de 

uitvoering van de Overeenkomst Stichting Monumentenwacht 
Limburg alle voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante 

gegevens en/of bescheiden aan te leveren. Met het aanleveren van 

deze gegevens en/of bescheiden geeft Opdrachtgever toestemming 

aan Stichting Monumentenwacht Limburg om deze gegevens in het 
kader van de uitvoering van de Overeenkomst te verwerken. 
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door 
hem aan Stichting Monumentenwacht Limburg verstrekte gegevens, 
inlichtingen en specificaties.
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7.2 Indien en voor zover Stichting Monumentenwacht Limburg werkt 
met een digitaal portaal geldt dat Opdrachtgever verplicht is om 

tijdig, voorafgaande de Inspectie de gevraagde en benodigde 

gegevens en bescheiden aan te leveren c.q. te uploaden. 

 
7.3 Opdrachtgever dient rechthebbende te zijn van het Object of 
indien en voor zover Opdrachtgever niet (volledig) 
beschikkingsbevoegd is, dient Opdrachtgever de benodigde 

toestemming van de eigenaar te verkrijgen met betrekking tot de 

uitvoering van de Overeenkomst. Indien Stichting Monumentenwacht 
Limburg dit verlangt dient Opdrachtgever hier behoorlijk bewijs van 

te overleggen. Indien Stichting Monumentenwacht Limburg bij 
gebrek aan de benodigde toestemming van de eigenaar  haar 
werkzaamheden  niet of niet behoorlijk kan uitvoeren, is zij 
gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten dan wel om de 

Overeenkomst eenzijdig te ontbinden. 

 
7.4 Opdrachtgever is gehouden een monumentenwachter en/of door 
Stichting Monumentenwacht Limburg ingeschakelde derden toegang 

te verlenen tot het Object en iedere ruimte die redelijkerwijs 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Inspectie. Opdrachtgever is 

tevens gehouden om het Object, althans de te inspecteren delen van 

het Object, behoorlijk toegankelijk te maken en te houden alsook 

voor zover mogelijk een veilige werksituatie te waarborgen. Indien 

zich gebreken en/of daaruit voortvloeiende gevaarlijke situaties 

voordoen is Opdrachtgever verplicht de monumentenwachter tijdig 

te attenderen op deze gebreken en/of gevaarlijke situaties. 

 
7.5 Opdrachtgever dient Stichting Monumentenwacht Limburg 

onverwijld te informeren over de verkoop van het Object waarvan hij 
eigenaar / huurder is. 

 
8. Overeenkomst op afstand 

 
8.1 Deze bepaling is slechts van toepassing voor zover Opdrachtgever 
de hoedanigheid heeft van een consument en de Overeenkomst op 

afstand of buiten de verkoopruimte tot stand komt. 

 
8.2 De Consument kan, in geval de Dienst onder de reikwijdte van 

artikel 6:230o BW valt, binnen 14 dagen nadat de Overeenkomst is 

gesloten, zonder opgave van redenen, ontbinden door middel van 

gebruikmaking van het Modelformulier of op een ander 
ondubbelzinnige wijze. 

 
8.3 De Consument heeft uitdrukkelijk géén herroepingsrecht indien 

voor het verstrijken van de Bedenktijd met instemming van de 

Consument is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. 

 
8.4 Indien en voor zover de Consument reeds voor het verstrijken van 

de Bedenktijd een betaling aan Stichting Monumentenwacht Limburg 

heeft verricht, dan zal Stichting Monumentenwacht Limburg uiterlijk 

binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument zijn 

herroeping meldt, tot vergoeding van de reeds verrichte betaling 

overgaan. Een modelformulier voor herroeping van de 

Overeenkomst is via de volgende link digitaal raadpleegbaar: 
https://www.monumentenwachtlimburg.nl/wp-

content/uploads/2022/11/Algemene-voorwaarden-

Modelformulier-herroeping.pdf  
 

9. Aansprakelijkheid 

 
9.1 Stichting Monumentenwacht Limburg voert de inspecties 

zorgvuldig uit met inachtneming van de inlichtingen van de 

Opdrachtgever, voor de juistheid van welke inlichtingen 

Opdrachtgever  steeds  garant  staat.  Stichting  Monumentenwacht 

Limburg staat echter niet in voor het bereiken van enig beoogd 

resultaat. Derhalve bestaat uitsluitend een inspanningsverplichting. 
Behalve bij bewuste roekeloosheid of opzet van de directie van 

Stichting Monumentenwacht Limburg is haar aansprakelijkheid voor 
door Opdrachtgever en/of derde(n) geleden directe schade, in elk 

geval beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (1) € 20.000 
of (2) een bedrag gelijk aan tienmaal het door Opdrachtgever in het 
kader van de uitoefening van de Overeenkomst verschuldigde bedrag. 
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder mede maar niet 
uitsluitend gevolgschade wordt verstaan, is te allen tijde uitgesloten. 

 
9.2 In aanvulling van artikel 9.1. geldt dat Stichting 
Monumentenwacht Limburg met haar Inspectie Opdrachtgever enkel 
beoogd een leidraad te bieden voor het plegen van stelselmatig en 

periodiek onderhoud ter voorkoming van (verder) verval van het 
Object, dan wel een globale indicatie van de 

verduurzamingsmaatregelen. Stichting Monumentenwacht Limburg is 

niet aansprakelijk indien bepaalde onderhouds- werkzaamheden of 
verduurzamingsmaatregelen niet kunnen worden uitgevoerd, zowel 
bouwkundig, feitelijk of juridisch (waaronder het niet verkrijgen van 

de benodigde omgevingsvergunning(en) en/of ontheffingen). Steeds 

blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de staat van het Object. 
Opdrachtgever is zelf gehouden om alle noodzakelijke en niet-
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of te laten 

uitvoeren. 

 
9.3. In aanvulling van artikel 9.1 en 9.2 geldt dat Stichting 
Monumentenwacht Limburg evenmin aansprakelijk is indien 

Opdrachtgever met het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen 

niet de beoogde besparing realiseert of de verwachte 

terugverdientijd wordt behaald. 

 
9.4 Tenzij nakoming door Stichting Monumentenwacht Limburg 

blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Stichting 
Monumentenwacht Limburg wegens een toerekenbare tekortkoming 

in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever 
Stichting Monumentenwacht Limburg onverwijld schriftelijk in 

gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de 

tekortkoming wordt gesteld, en Stichting Monumentenwacht Limburg 

ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten. De 

ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke 

omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stichting 
Monumentenwacht Limburg in de gelegenheid wordt gesteld 

adequaat te reageren. 

 
9.5 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten 

behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de 

Overeenkomst, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht 
ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende 

bij het resultaat zijn aan te merken. 

 
9.6 Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening 

van Stichting Monumentenwacht Limburg, dan kan hij deze klacht 
uiten via het info email-adres. 

 
10. Overmacht 

 
10.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst 
omstandigheden ontstaan of bekend worden die Stichting 
Monumentenwacht Limburg bij het aangaan van de Overeenkomst 
niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan    Stichting    

Monumentenwacht    Limburg   haar
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verplichtingen jegens Opdrachtgever niet of niet tijdig kan nakomen, 
treedt Stichting Monumentenwacht Limburg niet in verzuim en is zij 
gerechtigd haar (contractuele) verplichtingen op te schorten. Stichting 
Monumentenwacht Limburg is in een geval van overmacht nimmer 
jegens Opdrachtgever gehouden tot enige schadeloosstelling en/of 
restitutie van de kosten van inspectie/het abonnementsgeld. 

 
10.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan, naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, iedere van 

de wil van Stichting Monumentenwacht Limburg onafhankelijke 

omstandigheid, al dan niet voorzienbaar ten tijde van het tot stand 

komen van de Overeenkomst, die de nakoming daarvan blijvend of 
tijdelijk verhindert en/of bezwaarlijk maakt. Onder overmacht wordt 
onder meer verstaan (niet limitatief): brand, overstromingen, 
epidemieën, slechte/extreme weeromstandig- heden, storingen bij 
(leveranciers van) Stichting Monumentenwacht Limburg, stakingen, 
terroristische aanslagen, oorlogen, het schaars worden van 

materialen en tekort aan personeel, uitrusting en gereedschappen, 
het uitblijven van noodzakelijke leveringen voor (leveranciers van) 
Stichting Monumentenwacht Limburg, het vanwege al dan niet 
dwingende overheidsmaatregelen niet, niet behoorlijk of niet in een 

veilige werkomgeving gewaarborgde situatie kunnen uitvoeren van 

de werkzaamheden, en het onverhoopt intrekken van diens 

vergunningen. 

 
11. Intellectueel eigendom 

 
11.1 Alle (informatie die besloten ligt in) aanbiedingen, offertes, 
ontwerpen, modellen, afbeeldingen, foto’s,  tekeningen,  adviezen, 
rapporten, berekeningen, analyses, onderhouds- en beheersplannen 

en de daarmee verband houdende intellectuele en/of industriële 

eigendomsrechten berusten uitsluitend bij Stichting 
Monumentenwacht Limburg en/of een van haar licentiegevers (niet 
limitatief). Dit is niet anders indien deze documenten en/of 
materialen ontwikkeld zijn voor of tijdens  het  uitvoeren van  de 

Overeenkomst. 

 
11.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent 
intellectuele of industriële eigendomsrechten te verwijderen, 
wijzigen of aan te brengen op documenten en materialen die door 
Stichting Monumentenwacht Limburg voor en tijdens de uitvoering 

van de Overeenkomst zijn verschaft. 

 
11.3 Stichting Monumentenwacht Limburg kan technische 

maatregelen nemen ter bescherming en waarborging van de 

intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die rusten op de 

door haar verstrekte materialen. Het is Opdrachtgever niet 
toegestaan om deze technische (beveiligings-)maatregelen te 

omzeilen, verwijderen en/of te doorbreken. 

 
11.4 Stichting Monumentenwacht Limburg garandeert op geen enkele 

wijze dat de (documenten en materialen die zij verschaft bij de) door 
haar geleverde Diensten geen inbreuk maken op enig (on)geschreven 

intellectueel eigendomsrecht van derden. 

 
12. Privacy 

 
12.1 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst kunnen er 
persoonsgegevens worden verwerkt. Stichting Monumentenwacht 
Limburg zal de persoonsgegevens steeds verwerken conform de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming en enige aanverwante  

wet-  en  regelgeving.  In  het  privacy statement  van 

Stichting Monumentenwacht Limburg wordt uiteengezet welke 

persoonsgegevens Stichting Monumentenwacht Limburg verwerkt en 

de wijze waarop dit gebeurt. Het privacy statement is raadpleegbaar 
via: https://www.monumentenwachtlimburg.nl/privacy-verklaring   
 
12.2 Opdrachtgever garandeert dat hij enkel persoonsgegevens aan 

Stichting Monumentenwacht Limburg zal verstrekken, indien en voor 
zover Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en/of de benodigde 

toestemming hiervoor heeft gekregen van de desbetreffende 

betrokkene(n).  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het 
informeren van die  betrokkene(n) over het feit dat  er 
persoonsgegevens worden verwerkt, de wijze waarop dit gebeurt en 

voor welk(e) doeleinde(n) deze gegevens verwerkt worden. 

 
12.3 Opdrachtgever vrijwaart Stichting Monumentenwacht Limburg 

tegen iedere aanspraak van derden in verband met een schending 

van Opdrachtgever van hetgeen dat in dit artikel van de Algemene 

Voorwaarden is bepaald. Opdrachtgever dient eveneens de door 
Stichting Monumentenwacht Limburg gemaakte samenhangende 

(juridische) kosten te vergoeden. 

 
13. Slotbepalingen 

 
13.1 In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden kan Stichting 
Monumentenwacht Limburg voor specifieke zaken nadere bepalingen 

opnemen. Ook met betrekking tot deze nadere bepalingen geldt het 
gestelde in artikel 2.4. 

 
13.2 Op de Overeenkomst alsmede deze Algemene Voorwaarden is 

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen 

Stichting Monumentenwacht Limburg en Opdrachtgevers over de 

totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen 

uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van 

de rechtbank Maastricht. 

 
Deze voorwaarden gelden met ingang van november 
2022. 
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