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1 Artikel 1: Algemeen 

1.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dan wel als de 

desbetreffende vereenkomst daarvòòr is gesloten, de versie zoals die 

gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige 

overeenkomst. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; 

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. 

1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere 

overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop 

gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover 

van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 

afgeweken. 

1.3 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere 

overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop 

gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover 

van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 

afgeweken. 

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever 

wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door gebruiker uitdrukkelijk 

schriftelijk zijn aanvaard. 

1.5 Gebruiker is gerechtigd onderhavige voorwaarden te wijzigen, dan wel 

aan te vullen. 

1.6 Indien enig beding uit onderhavige voorwaarden nietig blijkt of in rechte 

vernietigd wordt, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. 

In dat geval is de gebruiker gerechtigd het betreffende beding te 

vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk 

benaderd zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden 

 

2 Aanbiedingen en overeenkomsten 

2.1 Indien enig beding uit onderhavige voorwaarden nietig blijkt of in rechte 

vernietigd wordt, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. 

In dat geval is de gebruiker gerechtigd het betreffende beding te 

vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk 

benaderd zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden 

2.2 Door het geven van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de 

offerte en is opdrachtgever daaraan gebonden. 

2.3 Gebruiker kan het aanbod intrekken, ook onverwijld na de aanvaarding 

ervan door de opdrachtgever of enige andere contractspartij. 

2.4 Gebruiker kan het aanbod intrekken, ook onverwijld na de aanvaarding 

ervan door de opdrachtgever of enige andere contractspartij. 

2.5 Gebruiker kan het aanbod intrekken, ook onverwijld na de aanvaarding 

ervan door de opdrachtgever of enige andere contractspartij. 

2.6 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

- In geval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van 

uitvoering; 

- In geval van aanwijzigen door of vanwege de overheid op grond van  

wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij gebruiker deze bij het  

sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen; 

- In geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en 

verrekenbare hoeveelheden; 

- In de gevallen waarin verrekening als meer- en minderwerk in deze 

voorwaarden is voorgeschreven. 

2.7 Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een 

onderdeel daarvan door een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak 

slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treed de gebruiker hierover 

met de opdrachtgever in overleg. De gebruiker wijst de opdrachtgeer 

daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde 

uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend. 

2.8 De offerte, opdrachtbevestiging dan wel de opdracht eindigt indien zich 

in/op/aan en/of onder de grond van de plaats van uitvoering voor het 

milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen 

bevinden welke de realisering van het door de opdrachtgever beoogde 

werkbelemmeren of verhinderen, behoudens voor zover in onderling 

overleg tot een vervangende overeenkomst kan worden gekomen. 

2.9 Elke overeenkomst wordt door de gebruiker gesloten onder de 

ontbindende voorwaarde, dat de opdrachtgever in voldoende mate 

solvabel blijkt te zijn; desgewenst kan gebruiker de opdrachtgever 

verzoeken deugdelijke zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting 

te stellen. In dit geval en voorts het geval dat de rechtsvorm van de 

opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst wordt 

gewijzigd, is uitsluitend gebruiker gerechtigd een overeenkomst geheel 

of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe de tussenkomst van de 

rechter zal zijn vereist, terwijl gebruiker niet gehouden is tot enigerlei 

schadevergoeding aan de opdrachtgever 

2.10 Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of afwijkende afspraken door 

opdrachtgever zijn slechts geldig voorzover gebruiker deze schriftelijk 

heeft bevestigd. 

2.11 Afwijkingen met redelijke tolerantie geven aan de andere partij geen 

recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander 

recht 

2.12 Gebruiker heeft te allen tijde het recht een verstrekte opdracht geheel 

of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. 

2.13 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 

- wanneer gebruiker schriftelijk of mondeling aan de opdrachtgever 

kennis  gegeven heeft van de voltooiing van het werk en deze het werk 

heeft  goedgekeurd; 

- na verloop van acht dagen nadat gebruiker schriftelijk aan de opdracht 

gever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de opdrachtgever  

heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen, c.q. goed te 

keuren; 

- bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien 

verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat 

gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

 

3 Verplichtingen 

3.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de gebruiker tijdig kan beschikken: 

- over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, 

goedkeuringen (zoals vergunning, ontheffing en beschikkingen, 

hieronder ook begrepen eventuele vergunningen voor het bemalen van 

grondwater) en KLIC-meldingen, een en ander op aanwijzing van de 

gebruiker; 

- over van alle voor de uitvoering van het werk vereiste tekeningen, 

berekeningen, aanwijzingen, en verdere gegevens, alsmede 

hulpmiddelen en materialen; 
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- over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk 

moet  worden uitgevoerd vrij van obstakels, waarbij dan wel sprake 

dient te zijn  van een zodanig vlakke ondergrond en verharding, dat de 

aanvoer van  de materialen op normale wijze kan plaatsvinden en de 

werkzaamheden  onder normale omstandigheden kunnen worden 

uitgevoerd, daaronder begrepen zonodig voldoende bemaald; 

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van 

bouw stoffen, materialen en werktuigen; 

- over uitvoering van de werkzaamheden ineens, zonder dat transport 

van materiaal behoeft plaats te vinden; 

- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, 

verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het 

werk benodigde energie. 

3.2 De benodigde elektriciteit, brandstof en/of water is voor rekening van de 

opdrachtgever. 

3.3 De kosten van de benodigde vergunningen, waaronder tevens 

parkeergelden, liggelden, sluisgelden en precariorechten zijn voor 

rekening van de opdrachtgever. 

3.4 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te 

voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van 

gebruiker behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering 

van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 

3.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door 

factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de 

daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door de 

opdrachtgever te worden vergoed. 

3.6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door 

factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de 

daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door de 

opdrachtgever te worden vergoed. 

3.7 Indien gebruiker werkzaamheden als onderaannemer verricht, dient de 

CAR-verzekering van de hoofdaannemer dekking te bieden voor alle 

schade die uit de handelwijze van gebruiker voortvloeit. 

3.8 Opdrachtgever dient gedurende looptijd van de overeenkomst 

verzekeringen te sluiten en aan te houden die adequate dekking geven 

ter zake van materieel verlies en zaakschade, alsmede dood en/of 

letsel als gevolg van bediening van door opdrachtgever gehuurd 

materieel door of onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. 

3.9 Opdrachtgever dient gedurende looptijd van de overeenkomst 

verzekeringen te sluiten en aan te houden die adequate dekking geven 

ter zake van materieel verlies en zaakschade, alsmede dood en/of 

letsel als gevolg van bediening van door opdrachtgever gehuurd 

materieel door of onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. 

 

4 Schorsing en opzegging 

4.1 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of 

voor een gedeelte te schorsen. Voorzieningen, die gebruiker moet 

treffen tengevolge van de schorsing worden als meerwerk verrekend. 

Schade, die gebruiker tengevolge van de schorsing lijdt, dient aan 

gebruiker te worden vergoed. 

4.2 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of 

voor een gedeelte te schorsen. Voorzieningen, die gebruiker moet 

treffen tengevolge van de schorsing worden als meerwerk verrekend. 

Schade, die gebruiker tengevolge van de schorsing lijdt, dient aan 

gebruiker te worden vergoed. 

4.3 Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is 

gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat 

geval dient de afrekening te geschieden overeenkomstig het volgende 

lid. 

4.4 Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is 

gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat 

geval dient de afrekening te geschieden overeenkomstig het volgende 

lid. 

 

5 Overmacht 

5.1 Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de 

overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van 

gebruiker kan worden verlangd, dan wel dat nakoming feitelijk 

onmogelijk is, geeft gebruiker het recht de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten 

zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

5.2 Als omstandigheden in lid 1 bedoeld worden ondermeer, niet limitatief, 

verstaan: 

- brand, explosies, molest; 

- niet volledige en/of vertraagde levering van toeleveranciers; 

- oorlog, oorlogsgevaar en mobilisatie; 

- in/uitvoerverboden; 

- werkstakingen/bedrijfsbezettingen; 

- bijzondere weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld vorst of 

overmatige  neerslag; 

- natuurrampen, zoals overstroming, storm, vulkaanuitbarsting, 

aardbeving en dergelijke; 

- epidemieën; 

- verkeersstagnatie; 

- alle overige zaken/omstandigheden welke buiten de wil dan wel 

toedoen van gebruiker ontstaan. 

5.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst door gebruiker, zal deze 

zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, van rechtswege 

ontbonden zijn. Eventuele reeds betaalde termijnen zullen dan, indien 

nog geen werkzaamheden, leveringen etc. plaatsvonden, onder aftrek 

van eventueel ter zake beëindiging gemaakte kosten door de gebruiker 

worden gerestitueerd aan de opdrachtgever. 

 

6 Levering 

6.1 Levering van zaken geschiedt af werkplaats, werf of magazijn, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.2 Opgegeven levertijden en opleveringstermijnen zullen nimmer zijn te 

beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. Bij niet tijdige levering dan wel oplevering dient 

gebruiker schriftelijk en met inachtneming van een redelijke termijn om 

alsnog te kunnen nakomen, in gebreke te worden gesteld alvorens in 

verzuim te zijn. 

6.3 Onder leveren is tevens te verstaan het ter beschikking stellen 

krachtens huurovereenkomst of krachtens andere rechtsverhouding. 

 

7 Prijzen 

7.1 De prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting. Terzake kan geen 

aftrek of korting worden toegepast, tenzij anders overeengekomen en 

schriftelijk door de directie van gebruiker is bevestigd. 



 
 

3  Versie 1.0 - 10 november 2014 

 

7.2 De in de offerte gegeven prijs een vast bedrag, tenzij uit de 

toepasselijkheid van de risicoregeling een wijzing van de prijs volgt, zie 

verder lid 3. 

7.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst prijzen van materialen, 

grondstoffen, lonen, premies, heffingen en andere rechten, vrachten, 

belastingen, valutakoersen en /of andere factoren, die de prijs van de 

produkten/zaken of diensten mede bepalen, waaronder mede zijn 

begrepen de prijzen, welke de toeleveranciers van gebruiker aan 

gebruiker in rekening brengen, een significante wijziging ondergaan, is 

gebruiker gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig onder opgave van 

de reden aan te passen. 

7.4 Prijzen en condities kunnen door gebruiker gewijzigd worden. Indien de 

prijzen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst 

worden verhoogd, hebben natuurlijke personen die niet handelen in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf het recht om ontbinding in te 

roepen. 

7.5 Indien de uitvoering van de order op verzoek van opdrachtgever of door 

het uitblijven van de gegevens of instructies of andere bij de 

opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, dan zullen alle 

prijzen van gebruiker worden verhoogd met de extra kosten, waaronder 

renteverlies, die hierdoor voor gebruiker is ontstaan. 

7.6 Binnen een redelijke tijd na de oplevering dient gebruiker de 

eindafrekening in. Deze bevat onder andere een specificatie van het 

meer- en minderwerk. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen 

gebruiker ingevolge de overeenkomst van opdrachtgever te vorderen 

heeft. Reeds betaalde termijnen en hetgeen gebruiker ingevolge de 

overeenkomst aan opdrachtgever is verschuldigd, worden hierop in 

mindering gebracht. De berekening van de door opdrachtgever aan 

gebruiker te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk. 

 

8 Betaling 

8.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling in 

euro’s à contant geschieden aan gebruiker of op een door gebruiker 

aan te wijzen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder 

dat ter zake enige korting of beroep op compensatie, schuldvergelijking 

en/of schuldver- rekening zal zijn toegestaan. 

8.2 Opdrachtgever is bij niet volledige betaling in verzuim door het 

verstrijken van de fatale betalingstermijn. Indien opdrachtgever in 

verzuim is, worden alle facturen onmiddellijk volledig opeisbaar. 

8.3 Vanaf de datum van het verstrijken van de voormelde betalingstermijn 

zal opdrachtgever een rentevergoeding van 1% per maand, gedeelte 

van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag 

verschuldigd zijn. Tevens zal opdrachtgever na eerste schriftelijke 

herinnering of aanmaning alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd 

zijn, die gemaakt zijn door gebruiker om desbetreffende facturen te 

innen, met een minimumbedrag aan uitengerechtelijke kosten van 15% 

van de hoofdsom. 

8.4 Gebruiker is steeds gerechtigd van opdrachtgever gehele of 

gedeeltelijke vooruitbetaling van of aanbetaling op het 

overeengekomen bedrag te verlangen. Indien betaling in termijnen is 

overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden binnen dertig 

dagen na de factuurdatum. 

8.5 Gebruiker is gerechtigd de nakoming van verplichtingen op te schorten 

indien opdrachtgever de verschuldigde betaling niet heeft voldaan, dan 

wel met betaling in gebreke blijft. Gebruiker is gerechtigd het werk stil te 

leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn geheel is 

voldaan. 

8.6 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige 

verplichting welke voor opdrachtgever uit deze of uit enige andere met 

gebruiker gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede indien 

en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, 

surséance van betaling aanvraagt, ingeval opdrachtgever geheel of 

gedeeltelijk wordt stilgelegd, overgedragen of geliquideerd, er beslag 

wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van opdrachtgever of 

opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (een deel 

van) zijn vermogen verliest, wordt opdrachtgever geacht van 

rechtswege in verzuim te zijn en heeft gebruiker het recht, zonder enige 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van 

de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele 

te ontbinden, één en ander uitsluitend ter keuze aan gebruiker zonder 

dat gebruiker tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, 

doch onverminderd de aan gebruiker toekomende rechten. In deze 

gevallen is elke vordering, welke gebruiker ten laste van opdrachtgever 

heeft of krijgt onmiddellijk opeisbaar. 

 

9 Reclamaties 

9.1 Onder reclamaties van opdrachtgever worden verstaan ernstige grieven 

van opdrachtgever over de geleverde produkten/zaken en/of diensten. 

Onder reclamaties zullen niet worden begrepen kleine afwijkingen in 

kwaliteit, kwantiteit en afwerking, zoals die in de branche toelaatbaar 

geacht worden. 

9.2 Reclamaties dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na 

ontdekking na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk 

te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo 

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, 

zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. 

9.3 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog 

verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de 

opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door 

de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

9.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden 

niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn 

binnen de grenzen van artikel 10. 

 

10 Aansprakelijkheid 

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt 

begrensd: 

10.1 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die 

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de 

assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal 

30% van het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht 

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van 

gebruiker voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 

5.000,--. 

10.2 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, 

wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de 

aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden 

verschuldigde verloonde gedeelte. 

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  
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- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van 

de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de 

zin van deze voorwaarden;  

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie 

van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze 

niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden; 

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, 

voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 

voorwaarden. 

10.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de 

aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of 

grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten. 

10.5 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, 

boeteschade en schade door bedrijfsstagnatie.  

10.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 

doordat gebruiker is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte 

onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of 

onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

10.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het 

bemalen van grondwater, hieronder in ieder geval begrepen schade als 

gevolg van het bemalen van vervuild water. 

10.8 Indien gebruiker aansprakelijk is voor schade toegebracht aan derden, 

is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de 

assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal 

30% van het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht 

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van 

gebruiker voor schade aan derden is te allen tijde beperkt tot maximaal 

€ 5.000,--. 

 

11 Verhuur 

11.1 Onder het gehuurde wordt begrepen materiaal met of zonder 

bedienend personeel en tevens diverse zaken, zoals damwanden, 

rijplaten, draglineschotten, pontons, bruggen en ander materiaal. 

Tevens zijn inbegrepen de daarbij behorende accessoires, zoals onder 

meer koppelmateriaal, fust e.d.. 

11.2 Door de in ontvangstname van het gehuurde wordt huurder geacht te 

erkennen het gehuurde in goede staat, geschikt voor het 

overeengekomen gebruik te hebben ontvangen en te hebben 

kennisgenomen van de instructies omtrent gebruik en onderhoud van 

het gehuurde. 

11.3 De huurprijs is verschuldigd over de gehele huurtermijn en wordt 

berekend per overeengekomen uur, dag of week. Voor overuren met 

het huurobject te maken of gemaakt, alsmede voor verlet- en 

wachturen kan een andere huurprijs worden overeengekomen. 

11.4 De huurtermijn vangt aan op het moment, waarop het gehuurde blijkens 

de huurovereenkomst aan de huurder ter beschikking staat, dan wel het 

moment waarop het gehuurde de plaats van opslag dan wel ligging 

verlaat. De huurtermijn loopt onafgebroken door, totdat het gehuurde 

weer ter beschikking is gesteld aan gebruiker, op een door gebruiker 

van te voren aangegeven lokatie. 

11.5 Gedurende de reparatietijd benodigd voor herstel van tijdens de 

huurtermijn ontstane schade aan het huurobject, is opdrachtgever huur 

verschuldigd, tenzij deze schade is ontstaan door opzet, grove schuld 

of nalatigheid van de gebruiker. 

11.6 Tenzij gebruiker en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn 

overeengekomen, zijn steeds in de huurprijs inbegrepen:  

- olie;  

- andere smeermiddelen. 

11.7 In geval van (ver)huur van bemand materieel behoren eveneens tot de 

huurprijs de loonkosten van de bemanning, vermeerderd met de 

loonbelasting en verzekeringspremies volksverzekeringen en 

werknemersverzekeringen. 

11.8 Tenzij gebruiker en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn 

overeengekomen, zijn niet in de huurprijs inbegrepen:  

- brandstof;  

- kosten van installatie en/of demontage;  

- kosten van transport en verplaatsing van het gehuurde;  

- de verschuldigde omzetbelasting. 

11.9 Transport en verplaatsing geschieden voor eigen risico van 

opdrachtgever. 

11.10 Opdrachtgever is niet gerechtigd de tijd welke is gemoeid met het 

verrichten van normale dagelijkse onderhoudswerkzaamheden aan het 

gehuurde, alsmede de normale (de)montagetijd, alsook de tijd welke is 

gemoeid met het aanpassen van het gehuurde aan ter plaatse van de 

werkzaamheden bestaande omstandigheden, zoals onder meer het 

monteren en demonteren van hulpstukken en dergelijke in mindering te 

brengen op diens verplichting tot betaling van huur. 

11.11 Installatie en demontage van het gehuurde, voor zover vereist, dient te 

geschieden door daartoe door gebruiker aangewezen personen dan 

wel bedrijven, tenzij opdrachtgever en gebruiker schriftelijk anders zijn 

overeengekomen. 

11.12 Indien voor of bij het in gebruik nemen van het gehuurde geen melding 

is gedaan van daaraan gebleken gebreken, wordt de opdrachtgever 

geacht het gehuurde in goede staat te hebben aanvaard en is hij 

daaraan verplicht om het gehuurde in dezelfde staat terug te geven. 

Het gehuurde dient vrij van grond, zand, verfresten, chemicaliën, 

betonresten en dergelijke te worden terug geleverd. Voor zover het 

gehuurde niet schoon wordt terug geleverd zal het gehuurde op kosten 

van opdrachtgever worden gereinigd. Niet teruggeleverde gehuurde 

goederen, en/of toebehoren zoals koppelstukken worden aan 

opdrachtgever tegen de daarvoor geldende prijs in rekening gebracht. 

De opdrachtgever is gehouden de schade te vergoeden aan/van zaken 

die gebruiker niet, niet tijdig, niet schoon of beschadigd ontvangt.  

11.13 Opdrachtgever zal het huurobject slechts gebruiken voor het in de 

overeenkomst genoemde werk en aantal werkuren. Ander gebruik, 

langduriger gebruik en onderverhuur door de opdrachtgever zijn 

verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van gebruiker. 

Opdrachtgever zal zorgdragen voor het dagelijks onderhoud en 

reparaties van ondergeschikt belang. Opdrachtgever is slechts 

gerechtigd om het gehuurde te gebruiken op de overeengekomen 

lokatie(s). Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vooraf-gaande 

toestemming van gebruiker is opdrachtgever niet gerechtigd het 

gehuurde te gebruiken op lokaties waar sprake is van chemische of 

anderszins vervuilde of besmette grond en/of grondwater. 

11.14 In geval van (ver)huur van onbemand materieel geeft gebruiker een 

gebruiksinstructie. Opdrachtgever is verplicht deze instructie op te 

volgen. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan de maximale 
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(belastings)capaciteit van het gehuurde te overschrijden en het 

gehuurde door ongeschoold en/of onbevoegde personen te laten 

gebruiken.  

11.15 In geval van (ver)huur van bemand materieel draagt opdrachtgever 

zorg voor een duidelijke instructie aan en voor zover nodig voor 

begeleiding van het bedienend personeel met betrekking tot de uit te 

voeren werkzaamheden. 

 

12 Schade 

12.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, niets uitgezonderd, 

gedurende de huurtijd, aan het gehuurde. Ook schade voortvloeiende 

uit diefstal van het gehuurde valt hieronder. 

12.2 In geval van schade of defecten aan het materieel dienen deze terstond 

aan gebruiker te worden gemeld. Eventuele reparaties mogen 

uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe door gebruiker aangewezen 

personen/ bedrijven. 

12.3 Materieel dat in zulke staat terugkomt, dat het onbruikbaar geworden is 

voor verhuur of gebruik, zulks ter beoordeling van gebruiker, zal tegen 

de daarvoor geldende prijs worden doorberekend aan opdrachtgever. 

12.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, niets uitgezonderd, 

gedurende de huurtijd, door of in verband met gebruik van het 

gehuurde ontstaan, hoe dan ook veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld door 

onoordeelkundig gebruik van het gehuurde of gebruik voor een ander 

doel dan waarvoor het gehuurde werd geleverd, overbelasting, 

verkeerde plaatsing of onvoldoende fundering van het gehuurde, brand, 

diefstal en verder alle gevallen, waarin de oorzaak van de schade niet 

duidelijk kan worden vastgesteld; tevens indien de schade is ontstaan 

door derden of overmacht dan wel door enig al dan niet verborgen 

gebrek van het gehuurde. 

Opdrachtgever vrijwaart gebruiker ten deze, daaronder begrepen voor 

schade aan derden, die is ontstaan door of in verband met het gebruik 

van het gehuurde. 

 

13 Opslag en/of verwerking van grond, bagger en/of bouwstoffen 

13.1 Op alle overeenkomsten aangaande de acceptatie van grond, bagger 

en/ of bouwstoffen, is buiten onderhavige voorwaarden de regelgeving 

van toepassing zoals is opgelegd door de overheid, zoals de 

vastgestelde wettelijke voorschriften op het gebied van de 

milieuhygiëne en veiligheid, waaronder: het Bouwstoffenbesluit, Besluit 

bodemkwaliteit, Provinciale Milieuverordening, Wet Milieubeheer en 

Wet Bodembescherming. 

13.2 Gebruiker is bevoegd aan de acceptatie en / of overname van grond, 

bagger en/of bouwstoffen nadere voorwaarden te verbinden.  

13.3 Gebruiker verstrekt aan opdrachtgever het bij wet voorgeschreven 

afvalstroomnummer en ontvangt van opdrachtgever een 

begeleidingsbrief, die door opdrachtgever is ingevuld en ondertekend 

op het moment van aanbieding op de verwerkingslocatie. 

13.4 De aan gebruiker aangeboden partij grond, bagger en/of bouwstoffen 

wordt door gebruiker vooraf gekeurd c.q. gecontroleerd op 

samenstelling en verontreinigingsgraad. Van feitelijke acceptatie en / of 

overname en overgang van juridische eigendom van de aangeboden 

partij grond, bagger en / of bouwstoffen is pas sprake, indien de 

aangeboden partij grond, bagger en /of bouwstoffen na keuring door 

gebruiker akkoord is bevonden. Dit akkoord zal worden onthouden aan 

enige partij grond, bagger en /of bouwstoffen waarvan de door 

gebruiker vastgestelde samenstelling en verontreinigingsgraad 

dusdanig afwijkt van de door opdrachtgever bij die partij grond, bagger 

en/of bouwstoffen aangeleverde specificatie inzake samenstelling en 

verontreinigingsgraad, dat de betreffende partij grond, bagger en /of 

bouwstoffen in een andere kwaliteitscategorie dient te worden 

ingedeeld dan door opdrachtgever bij aanbieding van die partij grond, 

bagger en /of bouwstoffen werd gesteld. 

13.5 De door gebruiker uitgebrachte offertes voor be-of verwerking van een 

partij grond, bagger en/of bouwstoffen op basis van de door 

opdrachtgever aangeboden specificaties van die partij, zijn vrijblijvend. 

Aanvaarding van de offerte door opdrachtgever bindt gebruiker niet. 

Gebruiker is eerst gebonden doordat gebruiker de aangeboden grond, 

bagger en/of bouwstoffen heeft goedgekeurd. De termijn van 

gestanddoening voor prijsaanbieding door gebruiker is twee maanden, 

tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. 

13.6 Enige partij grond, bagger en/of bouwstoffen die in afwachting van het 

bekend worden van de keuringsresultaten bij gebruiker in depot staat, 

is nog niet feitelijk geaccepteerd en/of overgenomen door gebruiker. 

Feitelijke acceptatie / overname vindt plaats na het bekend worden en 

goedkeuren door gebruiker van alle keuringsresultaten. Opdrachtgever 

wordt schriftelijk geïnformeerd omtrent een eventuele afkeuring. 

13.7 Indien na keuring blijkt dat een partij grond, bagger en / of bouwstoffen 

voor wat betreft samenstelling en/of verontreinigingsgraad niet voldoet 

aan de door de opdrachtgever opgegeven specificaties, zal de partij 

niet of slechts tegen nader door gebruiker te bepalen voorwaarden 

geaccepteerd en/of overgenomen worden. Opdrachtgever wordt 

schriftelijk geïnformeerd omtrent de reden van weigering tot acceptatie 

en/of overname. Gebruiker is niet gehouden een mededeling over een 

afwijkende kwaliteit van de partij aan opdrachtgever te doen indien blijkt 

dat de kwaliteit van de partij beter is dan opdrachtgever heeft 

aangegeven. Gebruiker is alsdan niet gehouden tot enige 

(terug)betaling aan opdrachtgever.  

13.8 Indien een opdrachtgever bezwaren heeft tegen de resultaten van de 

keuring zoals is bedoeld in lid 4, is opdrachtgever gerechtigd om binnen 

tien dagen na berichtgeving van de keuringsresultaten aan gebruiker te 

verzoeken haar medewerking te verlenen aan een contra-expertise. 

Gebruiker is slechts gehouden aan de uitslag van een contra-expertise 

indien gebruiker vooraf haar schriftelijk goedkeuring heeft verleend aan 

de analysemethode en de keuze van het onderzoeksbureau dat de 

contraexpertise zal uitvoeren. Na het verstrijken van de hiervoor 

genoemde termijn van tien dagen, vervalt het recht van opdrachtgever 

om gebruiker te verzoeken mee te werken aan een contra-expertise. 

De resultaten van de door gebruiker uitgevoerde keuring worden dan 

geacht onbetwist te zijn aanvaard door opdrachtgever. 

13.9 Een niet door gebruiker geaccepteerde en/of overgenomen partij grond, 

bagger en / of bouwstoffen, ter zake waarvan de opdrachtgever niet 

instemt met door gebruiker voorgestelde voorwaarden zoals is bedoeld 

in lid 7, dient door opdrachtgever binnen vijf dagen na eerste 

aanzegging van gebruiker te worden verwijderd vanaf de depotlocatie. 

Indien opdrachtgever niet overgaat tot verwijdering binnen de hiervoor 

gestelde termijn, is gebruiker gerechtigd zelf tot verwijdering over te 

gaan en komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van 

opdrachtgever. 

13.10 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is gebruiker 

gerechtigd om na acceptatie van een partij grond, bagger en /of 
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bouwstoffen zoals is bedoeld in lid 4 van onderhavig artikel deze op 

een andere wijze te be-of verwerken of deze zonder verdere bewerking 

aan derden af te staan of te verkopen zonder uit dien hoofde gehouden 

te zijn om aan opdrachtgever enige betaling te verrichten of korting te 

verlenen. 

13.11 Alle schade die het gevolg is van: 

- buiten de acceptatiegrenzen liggende concentraties van 

verontreinigingen; 

- niet met de op de bijgeleverde formulieren vermelde gegevens 

overeenstemmende samenstelling van de partij grond, baggeren/of 

bouwstoffen; 

- afwijkingen in de overeengekomen partijgrootte; 

- afwijkingen in de fysische samenstelling van de partij grond, bagger 

en/of bouwstoffen; 

- onverwachte verontreinigingen en objecten in de aangeboden partij 

grond, bagger en /of bouwstoffen 

- wijzigingen in wet- en/of regelgeving komt voor rekening van 

opdrachtgever in de hoedanigheid van aanbieder van de partij aan 

gebruiker. 

 

14 Transport 

14.1 Indien gebruiker voor opdrachtgever goederen en/of zaken vervoert, 

zijn de meest recente Algemene Vervoerscondities (AVC) op de tussen 

partijen gesloten overeenkomst van toepassing. 

14.2 De door gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden hebben 

aanvullende werking voor zover zaken niet in de AVC zijn geregeld. 

14.3 Indien de bepalingen van de AVC met enige bepaling uit onderhavige 

voorwaarden in strijd zijn, gaan de bepalingen van onderhavige 

voorwaarden voor. 

 

15 Opschorting en ontbinding 

15.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te 

schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet 

volledig nakomt; 

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de 

verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te 

vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal 

nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 

tekortkoming haar rechtvaardigt; 

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is 

zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

15.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden 

indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 

nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien 

zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet 

mag worden verwacht. 

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 

gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker 

de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt gebruiker zijn 

aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

15.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

16 Eigendomsvoorbehoud 

16.1 Alle door gebruiker (juridisch) geleverde zaken blijven eigendom van 

gebruiker totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met 

gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

16.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud 

geleverde zaken te verpanden noch op enige andere wijze te 

bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud 

geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen 

brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal. 

Opdrachtgever is gehouden de polis van voornoemde verzekering op 

eerste verzoek ter inzage te geven aan gebruiker. Vanaf het ogenblik 

van levering, draagt opdrachtgever het risico voor het verloren gaan, 

beschadigd raken of elke andere waardevermindering van de geleverde 

goederen. 

16.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud 

geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen 

gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs 

verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen, indien gebruiker 

op grond van de levering van die goederen nog enig bedrag van de 

opdrachtgever te vorderen heeft. De gebruiker is in dat geval 

gerechtigd om de betreffende goederen bij de opdrachtgever weg te 

halen en deze elders op te slaan. In een dergelijk geval is de 

opdrachtgever aansprakelijk voor alle kosten die zulks met zich 

meebrengt. De gebruiker is verplicht deze goederen eerst weer uit te 

leveren nadat de gebruiker volledig is betaald of ter zake van haar 

vordering(en) adequate zekerheid is gesteld. 

16.4 Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit 

artikel bepaalde onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in 

het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en 

nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.  

16.5 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide 

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu 

onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan gebruiker of 

door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de 

eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mee terug te 

nemen indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling. 

16.6 Als gebruiker geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud 

omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is 

opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan gebruiker te 

verpanden. 

16.7 Indien gebruiker ingevolge lid 1 van onderhavig artikel de goederen 

waarop het eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert en 

deze goederen daartoe terughaalt dan wel aan een derde levert, dan 

zal de vordering van gebruiker op opdrachtgever ter zake van deze 

goederen tot het totaalbedrag dat opdrachtgever aan gebruiker 

verschuldigd is verminderd worden met de marktwaarde van de aldus 

teruggenomen goederen op het moment van terugname. De 

marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd 

door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde 

goederen aan derden, het een en ander ter keuze van gebruiker. Voor 

de teruggehaalde goederen ontvangt opdrachtgever van gebruiker een 

creditfactuur die door opdrachtgever mag worden verrekend met de 

uitstaande vordering van gebruiker. 
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16.8 Gebruiker is gerechtigd zoveel goederen van opdrachtgever terug te 

halen, totdat met de bedoelde onderhandse dan wel openbare verkoop 

van teruggehaalde goederen gerealiseerde verkoopopbrengst de 

volledige vordering van opdrachtgever inclusief kosten, wettelijke rente 

en eventuele schadevergoeding is voldaan. 

 

17 Retourneerplicht 

17.1 Indien gebruiker aan opdrachtgever zaken ter beschikking heeft gesteld 

dan wel verhuurd, is opdrachtgever gehouden het geleverde 

onmiddellijk na de overeengekomen huurperiode, dan wel 

gebruikperiode in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te 

retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn 

alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

17.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende 

aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde 

verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade 

en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te 

verhalen. 

18 Verjaring en verval 

18.1 Alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst tussen gebruiker en 

opdrachtgever verjaren door het enkele verloop van twaalf maanden. 

18.2 Elke vordering jegens gebruiker vervalt door het enkele verloop van 

twaalf maanden. 

 

19 Geschillen 

19.1 Op alle overeenkomsten en deze daarvan deel uitmakende algemene 

voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor 

zover op enige overeenkomst de bepalingen van het Weens 

Koopverdrag van toepassing zijn, gelden de bepalingen daarvan niet, 

indien zij met enige bepaling uit onderhavige voorwaarden in strijd zijn. 

In een dergelijk geval gaan de bepalingen van onderhavige 

voorwaarden voor. 

19.2 De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de 

volgens de wet bevoegde rechter. 

19.3 Ter beoordeling van gebruiker kunnen bouwtechnische geschillen ter 

arbitrage conform de regels van het NAI worden voorgelegd bij de 

Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven. 
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