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Den Haag, 24 maart 2017 

Geachte heer Bean, 

U ontvangt hierbij de uitspraak voor bovengenoemde klacht. De uitspraak is 
de laatste stap in de behandeling van de klacht door De 
Geschillencommissie. 

Beide partijen moeten zich aan deze uitspraak houden. De uitspraak is ook 
aan de andere partij gestuurd. 

Met vriendelijke groet. 
Geschillencommissie Groen 
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de geschillencommissie faciliteert de geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken 

en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf. Zie wwvv.degeschillencommissie.nl ü 



Datum verzending: 2 ^ 

Dossiernummer : 106044 

BINDEND ADVIES 
van de Geschillencommissie Groen 

in het geschil tussen: 

WE De Lange Balk, gevestigd te Amsterdam 
(verder te noemen: de consument) 

en 

Hoveniersbedrijf Meijers, gevestigd te Wilnis 
(verder te noemen: de ondernemer). 

Behandeling van het geschil 

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Groen 
(verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. 

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. 

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer L.D. van der Veen, die daarvan schriftelijk 

rapport heeft uitgebracht. 

Het geschil is ter zitting behandeld op 15 maart 2017 te Den Haag. 

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. 

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht 

Onderwerp van het geschil 

Het geschil vloeit voort uit een op 11 december 2015 tussen partijen tot stand gekomen 
overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verwijderen, leveren en leggen van 
tegels tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 13.600,--. 
De overeenkomst is uitgevoerd op 5 januari 2016. Kort nadien heeft de consument enkele klachten 

geuit. 
De consument heeft een bedrag van € 8.000,- niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. 

Standpunt van de consument 

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. 
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Volg6ns de consument vertonen de gelegde tegels vlekken, druppels en vegen. Voorts liggen er, aldus 
de consument, circa 30 tegels instabiel en zijn de randen van circa 5 tegels beschadigd. De 
consument beroept zich op non conformiteit en vordert herstel of vervanging, subsidiair ontbinding 

van de overeenkomst. 

Standpunt van de ondernemer 

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak ais volgt. 

Volgens de ondernemer is van non conformiteit geen sprake nu de tegels zijn geleverd conform 
opdracht en zij er uitzien zoals eerdere op proef gelegde tegels. Voorts merkt de ondernemer op dat 
door stof dat tijdelijk van tegels af komt, de tegels wat zijn vervuild waardoor zij een lichtere tint 

vertonen. 

PeskundiaenraDDort 

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van 

belang, het volgende vastgesteld. 

De tegels liggen in een droge omgeving. De vlekken, veroorzaakt door het stof uit het split, zuilen 
door hemelwater normaal gesproken na verloop van tijd verdwijnen. In deze droge omgeving zal dit, 
aldus de deskundige, langer duren. Deze vervuiling is nu nog maar zeer beperkt aanwezig. 
De ten tijde van het onderzoek aanwezige vervuiling, is voornamelijk aanwezig door gebruik en stof 
uit de omgeving. De deskundige oordeelt dat, gezien de nog zeer beperkte aanwezigheid van de 
oorspronkelijke vervuiling, verder reinigen niet zinvol is en vervanging niet aan de orde is; hij merkt 
nog op dat de vervuiling en krassen, zichtbaar op de bij zijn rapport behorende foto's, zijn ontstaan na 

het leggen door gebruik. 
Voorts heeft de deskundige vastgesteld dat er geen losliggende of beschadigde tegels meer zijn, nu 

dit door de ondernemer reeds was verholpen. 

Beoordeling van het geschil 

De commissie heeft het volgende overwogen. 

De commissie sluit zich aan bij het oordeel van de deskundige nu dit niet dan wel onvoldoende is 
weersproken of anderszins weerlegd. Er staat derhalve ook niet vast of de ondernemer een verwijt 
valt te maken nu, naar de commissie begrijpt, de oorspronkelijk aanwezige vervuiling onvermijdelijk 
was en in de loop der tijd zal verdwijnen en, naar de commissie uit het deskundigenrapport begrijpt, 
ook al bijna is verdwenen. Ter zitting heeft de consument nog aangevoerd niet te hebben verwacht 
dat de tegels regelmatig zouden moeten worden schoongemaakt, maar deze omstandigheid valt de 
ondernemer niet te verwijten nu in het algemeen gesproken iedere vloer van tijd tot tijd baat zal 
hebben bij schoonmaken. De na het leggen van de tegels ontstane beschadigingen zoals door de 
deskundige vermeld, kunnen niet voor rekening van de ondernemer zijn. De klacht is ongegrond. 
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Beslissing 

Het door de consument verlengde wordt afgewezen. 

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ais volgt verrekend. Aan de 
ondernemer wordt het in depot gegeven bedrag van € 8.000,-- betaald. 

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit 
mr W.G.M. Mannings, voorzitter, 
mevrouw mr C.E.M.A. Jol en de heer R. Ruijs, leden, op 15 maart 2017. 

W.G.M. Mannings. 
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