Fouten en tweede kansen

ondernemen met

cumela

Kijk serieus naar een ingebrekestelling
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Elke ondernemer heeft wel eens meegemaakt dat een werk net anders
uitpakt of een machine toch niet zo functioneert als was verwacht. Veel valt met een goed gesprek op te lossen, maar wat als dat niet
lukt? Of wanneer ook de herstelwerkzaamheden het probleem niet oplossen? In dit artikel meer over de belangrijke eerste stap: de
ingebrekestelling.

De Nederlandse wet bepaalt dat een opdrachtnemer doorgaans een tweede kans moet krijgen om zijn tekortkoming te
herstellen. Met een ingebrekestelling brengt de opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte dat hij niet tevreden is.
Aan zo’n ingebrekestelling worden wel enkele voorwaarden
gesteld en wanneer de opdrachtgever daar niet aan voldoet,
loopt hij het risico dat hij zijn recht op een schadevergoeding
verspeelt. Wanneer u als opdrachtnemer een ingebrekestelling ontvangt, moet u hier serieus naar kijken, omdat u anders mogelijk uw recht op een tweede kans kwijtraakt.

Voorwaarden
Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij
de opdrachtnemer een redelijke termijn wordt gesteld om
alsnog zijn verplichtingen na te komen. Maar hoe stel je iemand in gebreke?
• Schriftelijk: een mondelinge ingebrekestelling is niet rechtsgeldig.
• Aanmaning: er moet duidelijk worden gemaakt wat de verplichtingen van de opdrachtnemer zijn en waarom hij deze
niet is nagekomen. Maak ook duidelijk dat het om een ingebrekestelling gaat: “Ik stel u daarom door middel van deze brief
in gebreke.”
• Redelijke termijn: er moet een redelijke termijn worden gegeven voor nakoming. Dat is vaak twee weken, maar kan in specifieke gevallen ook enkele maanden of juist enkele dagen zijn.
• Gevolg van de niet-nakoming: er moet worden vermeld
wat er gebeurt als de opdrachtnemer zijn verplichtingen
niet alsnog binnen de gestelde termijn nakomt, bijvoorbeeld ontbinding van de overeenkomst of het vorderen
van een schadevergoeding voor alle geleden en te lijden
schade als gevolg van de niet-nakoming.
• Incassokosten: als daar aanspraak op wordt gemaakt, kan er in
de brief worden opgenomen dat buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening zullen worden gebracht.
Het is niet altijd nodig om eerst een ingebrekestelling te
versturen. Wanneer het bijvoorbeeld blijvend onmogelijk is
om de overeenkomst na te komen, een bepaalde deadline
is verstreken of uit een mededeling van de opdrachtnemer
kan worden afgeleid dat hij de overeenkomst niet meer zal
nakomen, kan de ingebrekestelling achterwege blijven.

Juridisch kader
Wanneer partijen afspraken over en weer maken, komt er een overeenkomst
tot stand. Wanneer één van de partijen zijn afspraken niet of onvoldoende
nakomt, is er sprake van een wanprestatie, tenzij de tekortkoming niet aan de
opdrachtnemer kan worden toegerekend. De schade die voortvloeit uit een
wanprestatie moet een opdrachtgever vergoeden aan de opdrachtnemer, mits
de opdrachtnemer een tweede kans heeft gekregen via de ingebrekestelling.
Wanneer de opdrachtnemer de tekortkoming niet binnen de gestelde termijn
herstelt, raakt hij in verzuim en wordt de opdrachtnemer schadeplichtig of kan
de overeenkomst worden ontbonden.

Jurisprudentie
In april 2019 deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in een geschil tussen een opdrachtgever en aannemer
A. Die laatste was ingeschakeld voor het heien van heipalen
en had onderaannemer B ingeschakeld voor het koppensnellen van de heipalen. Onderaannemer B deed zijn werk niet
goed en aannemer A werd hierop door zijn opdrachtgever
aangesproken. Aannemer A liet meteen weten er zo spoedig
mogelijk op terug te komen. Toch liet de opdrachtgever direct
de fouten herstellen door aannemer C en probeerde hij de
kosten te verhalen op aannemer A. Het hof oordeelde dat de
opdrachtgever aannemer A een redelijke termijn had moeten
gunnen om de herstelwerkzaamheden zelf te verrichten, zoals wordt voorgeschreven door de wet. Omdat de opdrachtgever dit naliet, hield hij zich niet aan het systeem van de wet
en verspeelde hij zo zijn recht op een schadevergoeding.
Let op: ook een opdrachtgever kan zijn afspraken niet nakomen, waardoor een opdrachtnemer een ingebrekestelling
naar zijn opdrachtgever zal moeten sturen.
Twijfelt u of een ingebrekestelling nodig is, verzend dan
voor de zekerheid de ingebrekestelling, zodat u later niet
kan worden verweten dat deze niet hebt gestuurd. Heeft u
nog vragen of wilt u even sparren? Neem dan contact op met
CUMELA Nederland.
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