In bestek te bepalen; bij gebreke daarvan
geldt NLG 75,= per dag

Hoogte bedrag van korting
Door opdrachtgever

Indien geen concrete opleveringstermijn
is overeengekomen kan door een
ingebrekestelling met een redelijke
termijn een opleveringstermijn worden
gecreëerd

Door wie opleggen korting?

Directie kan in beginsel geen korting opleggen
Zo spoedig mogelijk na verbeuren,
anders kan recht op korting vervallen
Geen ingebrekestelling nodig

Vanaf welke dag?

Wanneer opleggen/inhouden korting?

Uiterste dag waarop contractueel
opgeleverd had moeten worden

Vervroegde ingebruikneming conform
paragraaf 10 lid 3 UAV 1989 leidt niet tot
oplevering en in beginsel ook niet tot
verval van aanspraak op korting

Geen korting over na opleveringstermijn
verstreken onwerkbare dagen (is
overmacht)

Vervroegde ingebruikneming
Bouwtijd uitgedrukt in
werkbare werkdagen

Indien in het bestek een afzonderlijke
termijn is gesteld voor de oplevering van
een deel van het werk, geldt voor de
toepassing van de kortingsregeling dat
deel als een afzonderlijk werk

Deelopleveringen

Uit algemeen tijdschema kan geen
bindende uiterste opleverdatum worden
afgeleid (tenzij overeenkomst anders
bepaalt)

Korting / boete UAV 1989

Geen korting over niet-werkdagen
Geen korting over dagen (voor en na
opleveringstermijn) dat oplevering door
overmacht is vertraagd
Geen korting over niet-werkdagen

Over welke dagen?
Bouwtijd niet uitgedrukt in werkbare werkdagen

Indien in het bestek een afzonderlijke
termijn is gesteld voor een bepaalde
stand van het werk, is de kortingsregeling
van overeenkomstige toepassing

Bedrijfsstoornissen slechts overmacht bij ongewone duur
Onwerkbare dagen slechts overmacht bij ongewone duur

Mijlpaaldata
terughoudende maatstaf

Treedt in de plaats van schade die als
oorzaak heeft: te late oplevering
Indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist
Niet lager dan schade op grond van wet
Enkele feit dat schade lager is dan
korting is geen reden tot matiging

Matiging korting

Korting is gefixeerde
schadevergoeding

Daarnaast geen plaats voor
schadevergoeding volgens de wet (tenzij
overeengekomen)
Bij bepalen hoogte korting in bestek moet
opdrachtgever dus rekening houden met
te verwachten schade bij te late
oplevering (ook over niet-werkdagen)

Terughoudende maatstaf
Bij opzet of grove schuld aannemer

Indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist

Bij ernstige wanprestatie door aannemer
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Geen korting over dagen (voor en na
opleveringstermijn) dat oplevering door
overmacht is vertraagd

Aanvullende schadevergoeding

'Geen schade, geen korting' (tenzij
van tevoren voor beide partijen
duidelijk was dat bij te late
oplevering geen schade zou
ontstaan)

