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Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) wordt 

verstaan onder: 
- Gebruiker: BraBoB B.V. en de met deze vennootschap 

gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen, 

voor zover deze de voorwaarden van toepassing 
hebben verklaard; 

- Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die 
bij Gebruiker een offerte aanvraagt en/of met wie 
Gebruiker een overeenkomst sluit danwel 
onderhandelt over de totstandkoming van een 
overeenkomst; 

- Grond en bouwstof: de ter zake in het “Besluit van 
houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem” 
(“Besluit Bodemkwaliteit”) opgenomen definities 
uitgebreid met baggerspecie en overige reststoffen; 

- Afvalstoffen: stoffen die in overeenstemming zijn met 
de kaderrichtlijn “Afvalstoffen” en “Europese 
afvalstoffenlijst” (“Eural”) worden aangemerkt als 
afvalstoffen; 

- Gebruikerspecificatie: alle door of vanwege Gebruiker 
verstrekte afbeeldingen, tekeningen, opgaven van 
getallen, gewichten, afmetingen, rendementen, 
gebruikscijfers en/of andere aanduidingen van het 
werk, al dan niet behorende tot een door of vanwege 
Gebruiker gedane offerte. 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1   Deze voorwaarden maken zin van toepassing op 

alle aanbiedingen en alle overeenkomsten die 
Gebruiker met Opdrachtgever. 

2.2   De toepasselijkheid van enige algemene of 
specifieke voorwaarden of bedingen van 
Opdrachtgever wordt door Gebruiker uitdrukkelijk van 
de hand gewezen.  

2.3   Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij 
schriftelijk aangegane overeenkomst worden 
afgeweken. Deze afwijkingen hebben geen bindende 
werking op andere overeenkomsten met 
Opdrachtgever. 

2.4   De Opdrachtgever met wie eenmaal op de 
onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt 
in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op 
latere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en 
Gebruiker. 

 
Artikel 3 Aanbiedingen, Specificaties en 

totstandkoming van overeenkomsten 
3.1   Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.  
3.2   Overeenkomsten kunnen namens Gebruiker alleen 

aangegaan worden door daartoe bevoegde personen 
of zijn gedelegeerde. Afspraken met bij de uitvoering 
van het werk werkzame medewerkers van Gebruiker 
binden de Gebruiker niet. Op eerste verzoek van 
Opdrachtgever zal Gebruiker aangeven wie binnen het 
bedrijf bevoegd zijn tot het aangaan van 
overeenkomsten. 

3.3   Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding 
heeft Gebruiker het recht om, indien een opdracht niet 
aan hem wordt gegeven, alle redelijke kosten welke 

hij heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen 
uitbrengen, in rekening te brengen aan 
Opdrachtgever. 

3.4   Gebruikerspecificaties zijn met zorg gedaan. Er 
kunnen geen rechten worden ontleend aan de 

Gebruikerspecificaties. 
3.5   Voor zover de offerte van Gebruiker afhankelijk is 

van bepaalde van de Opdrachtgever afhankelijke 
informatie, wordt de overeenkomst gesloten onder het 
voorbehoud van de juistheid en volledigheid van die 
informatie. De Opdrachtgever staat in voor de 
juistheid en volledigheid van de door of namens haar 
aan Gebruiker verstrekte informatie. Opdrachtgever is 
gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent 
feiten en omstandigheden die in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen 
zijn. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of 
onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening 
van Opdrachtgever. 

3.6   Gebruiker heeft het recht om monsters te (doen) 
nemen en ze te (doen) analyseren teneinde te 
onderzoeken of de door Opdrachtgever verstrekte 
gegevens juist zijn. De kosten van deze monstername 
en analyse komen voor rekening van Opdrachtgever. 
Voor schade ontstaan door vertraging als gevolg van 
deze monstername is Gebruiker niet aansprakelijk. De 
Opdrachtgever zal op verzoek over de uitslag van de 
analyse worden geïnformeerd. Aan het al dan niet 
uitvoeren van een analyse kan Opdrachtgever jegens 
Gebruiker geen rechten ontlenen. 

3.7   Een overeenkomst komt slechts tot stand indien 
en voor zover Gebruiker een opdracht schriftelijk 
aanvaardt. 

3.8   Leveringen kunnen geschieden "af bedrijf', "franco 
voor de wal", "franco op de wal" en "franco werk", al 
naar gelang in de overeenkomst is bepaald. 

3.9   Onder levering "af bedrijf' wordt verstaan de 
levering van producten vanaf het winwerktuig, de 
verladingsinstallatie, het opslagterrein of het depot 
van Opdrachtgever of een andere door Opdrachtgever 
aan te wijzen leveringsplaats. 

3.10 Onder levering "franco voor de wal" wordt 
verstaan levering van producten per schip van of 
vanwege Opdrachtgever voor de loswal. 

3.11 Onder levering "franco op de wal" wordt verstaan 
levering van producten per schip van of vanwege 
verkoper op de  loswal. 

3.12 Onder levering "franco werk" wordt verstaan de 
levering van producten op de met Gebruiker 
overeengekomen en door Gebruiker aangewezen 
plaats van lossing, anders dan "af bedrijf', "voor de 
wal" of "op de wal". 

3.13 De partij grond en/of bouwstoffen dient, tenzij 
anders overeengekomen, voor rekening en risico van 
Opdrachtgever op de overeengekomen locatie, datum 
en tijden te worden geleverd.  

3.14 Indien geen franco levering is overeengekomen 
geschiedt het transport van de partij grond en/of 
bouwstof voor rekening en risico van afnemer. 
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3.15 Indien levering franco werk is overeengekomen 
behoeft Opdrachtgever de partij grond niet verder te 
vervoeren dan tot waar het vervoermiddel over een 
behoorlijk berijdbaar terrein kan komen.  
 

Artikel 4 Het werk 
4.1   De overeenkomst omvat slechts die leveringen en 

werkzaamheden die uitdrukkelijk in de offerte of de 
opdrachtbevestiging worden genoemd of omschreven. 
Bij verschil dienaangaande gaat de 
opdrachtbevestiging vóór de offerte. 

 
Artikel 5 Meerwerk 
5.1   Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen 

wenst op de prestaties die Gebruiker op grond van de 
overeenkomst moet verrichten en Gebruiker van 
oordeel is dat deze prestaties daardoor worden 
verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, 
dat Gebruiker afzonderlijk aan Opdrachtgever in 
rekening kan brengen, ook als tussen partijen eerder 
een vaste prijs was overeengekomen. 

5.2   Indien Gebruiker meent dat er van meerwerk 
sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte stellen en de Opdrachtgever 
informeren omtrent de gevolgen daarvan voor de prijs 
en voor de termijn waarbinnen Gebruiker haar andere 
prestaties onder de overeenkomst zou kunnen 
voldoen. 

5.3   Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot 
meerwerk laat het recht van Gebruiker om dat 
meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen 
en de verplichting van Opdrachtgever om het ter zake 
verschuldigde te voldoen, onverlet.  

 
 
Artikel 6 Wijzigingen in het werk en 

omstandigheden 
6.1   Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in 

meer- of minder werk als: 
 a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of 

bestek; 
b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet 
overeenstemt   
met de werkelijkheid; 
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% 
wordt afgeweken; 
d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt 
overschreden. 
e. van de verrekenbare hoeveelheden wordt 
afgeweken. Bij afwijkingen groter dan 10% zullen 
Opdrachtgever en Gebruiker een gewijzigde 
eenheidsprijs overeenkomen. 

6.2   Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde 
van de prijsbepalende factoren die geldt op het 
moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk 
wordt verrekend op basis van de waarde van de 
prijsbepalende factoren die gold op het moment van 
het sluiten van de overeenkomst. 

6.3   Indien tijdens de uitvoering onvoorziene 
omstandigheden blijken die niet door Opdrachtgever 

schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder 
onderzoek visueel waarneembaar waren voor 
Gebruiker ten tijde van het opnemen van het werk ter 
plaatse, zoals bijvoorbeeld zich onder het maaiveld 
bevinden van stenen of andere objecten, 

funderingsresten of moerassige gedeelten of andere 
grondsoorten dan zichtbaar aan de oppervlakte, heeft 
Gebruiker het recht de prijs aan te passen in verband 
met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare 
omstandigheden voortvloeien. Gaat Opdrachtgever 
hier niet mee akkoord dan is Gebruiker bevoegd de 
overeenkomst bij aangetekende brief met 
onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in 
dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige 
schadevergoeding, Gebruiker is wel gerechtigd over te 
gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 
BW. 

6.4   Als het saldo van het minderwerk dat van het 
meerwerk overtreft, mag Gebruiker bij de 
eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij 
Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling 
geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een 
verzoek van Gebruiker. 

 
Artikel 7 Prijzen 
7.1  Alle door Gebruiker opgegeven, dan wel tussen 

Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen prijzen, 
behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, 
zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, 
invoerrechten, heffingen, rechten en andere 
belastingen. 

7.2  De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst voor de Gebruiker 
geldende omstandigheden, zoals ondermeer 
aankoopprijzen, materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, 
vracht- en/of douanetarieven, in- en uitvoerrechten, 
accijnzen, heffingen en belastingen die direct of 
indirect van Gebruiker worden geheven c.q. door 
derden ten laste van Gebruiker worden gebracht. 
Indien deze omstandigheden na het sluiten van de 
overeenkomst wijzigen, heeft Gebruiker het recht 
zonder voorafgaande kennisgeving de uit die 
wijzigingen voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever 
door te berekenen. Indien Gebruiker dit doet binnen 3 
maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft 
Opdrachtgever het recht de overeenkomst te 
ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken 
binnen 8 dagen na kennisgeving van de 
prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op 
deze wijze geeft geen der partijen het recht op 
schadeloosstelling.  

7.3  Gebruiker is gerechtigd voor uitvoering van de 
overeenkomst zekerheid te verlangen van 
Opdrachtgever voor de nakoming van de 
betalingsverplichtingen. 

 
Artikel 8 Betaling 
8.1   Gebruiker heeft het recht periodiek, dan wel na de 

voltooiing van het werk, te factureren.  
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8.2   Gebruiker kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van 
de overeengekomen prijs verlangen. Tenzij een 
andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling 
te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op 
een door Gebruiker aan te wijzen bankrekening, alles 

zonder enig recht op korting, opschorting of 
verrekening. 

8.3   Het staat Gebruiker te allen tijde vrij om, alvorens 
(verder) te presteren, van Opdrachtgever te eisen dat 
(gedeeltelijk) vooruitbetaling plaatsvindt of dat 
Opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt ter 
hoogte van de bedragen die Gebruiker, al dan niet 
opeisbaar, op grond van de overeenkomst van 
Opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks 
ter beoordeling van Gebruiker.  

8.4   Door het enkele verstrijken van een 
betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat 
geval zijn alle vorderingen van Gebruiker op 
Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk 
opeisbaar. 

8.5   Indien Opdrachtgever in verzuim is, is zij verplicht 
Gebruiker de buitengerechtelijke en gerechtelijke 
kosten volledig te vergoeden. De door Opdrachtgever 
te vergoeden buitengerechtelijke incassokosten 
bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven 
bedrag, met een minimum van € 250,00. 

 
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en 

retentierecht 
9.1  Gebruiker blijft eigenaar van alle geleverde of 

anderszins ter beschikking gestelde zaken, alsmede de 
daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van 
nog te leveren zaken totdat de navolgende 
vorderingen zijn voldaan: 
a. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor 
door Gebruiker aan Opdrachtgever krachtens 
overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of 
b. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten 
behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten 
werkzaamheden, alsmede  
c. ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten 
in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 

9.2  Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van 
iedere handeling die aan voornoemd 
eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het 
vestigen van een pandrecht, overdracht aan een 
derde, verkoop of montage. 

9.3  Gebruiker heeft een retentierecht op aan hem ter 
bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. 
In geval Gebruiker daarop een beroep doet, vervalt 
dat recht niet door het stellen van zekerheid door 
Opdrachtgever. 

 
Artikel 10  Intellectueel eigendom 
10.1 Alle door Gebruiker verstrekte Specificaties en 

andere bescheiden blijven eigendom van Gebruiker en 
worden op eerste verzoek van Gebruiker 
geretourneerd. Tevens geldt onverkort zijn 
auteursrecht alsmede alle overige rechten van 
intellectuele of industriële eigendom. 

Artikel 11  Termijnen 
11.1 Een door Gebruiker opgegeven opleveringstermijn 

is gebaseerd op de ten tijde van het totstandkomen 
van de overeenkomst voor Gebruiker geldende 
omstandigheden en, voor zover afhankelijk van 

prestaties van derden, op de door die derden aan 
Gebruiker verstrekte gegevens. Deze 
opleveringstermijn zal door Gebruiker zoveel mogelijk 
in acht worden genomen. 

11.2 De opleveringstermijn kan nooit eerder ingaan dan 
op de dag dat alle (eventueel van Opdrachtgever) 
benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn 
van Gebruiker. 

11.3 Gebruiker heeft recht op verlenging van de termijn 
waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien 
door overmacht of door voor rekening van 
Opdrachtgever komende omstandigheden, of door 
wijziging in de overeenkomst dan wel in de 
voorwaarden van uitvoering, niet van Gebruiker kan 
worden gevergd dat het werk binnen de 
overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 

11.4 Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het 
werk zal worden opgeleverd, is Gebruiker aan 
Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd, 
tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders door 
partijen is overeengekomen. 

11.5  Indien de aanvang of voortgang van het werk 
wordt vertraagd door factoren, waar Opdrachtgever 
verantwoordelijk voor is, dienen de daaruit voor 
Gebruiker voortvloeiende schade en kosten door 
Opdrachtgever te worden vergoed. 

 
Artikel 12  Overmacht 
12.1 Indien Gebruiker door een niet aan haar 

toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan 
voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen 
opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 

12.2 Indien de overmachtstoestand 6 maanden of 
langer duurt, hebben beide partijen het recht de 
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit 
rechtvaardigt. 

12.3 In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen 
recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als 
Gebruiker als gevolg van de overmacht enig voordeel 
mocht hebben. 

12.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil 
van Gebruiker onafhankelijke omstandigheid, 
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens 
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd 
of waardoor nakoming van haar verplichtingen in 
redelijkheid niet van Gebruiker kan worden verlangd, 
ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die 
omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en 
uitsluitingen, bijzondere weeromstandigheden, ziekte 
en epidemieën, onlusten en/of oorlogen, stagnatie of 
andere problemen bij de productie door Gebruiker of 
haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden 
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verzorgde transport en/of maatregelen van enige 
overheidsinstantie, vertraging van tijdig en op juiste 
wijze door Gebruiker bestelde materialen, onderdelen 
of andere zaken, alsmede het ontbreken van enige 
van overheidswege te verkrijgen vergunning. 

12.5 Gebruiker zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
van een (dreigende) overmachtstoestand op de 
hoogte stellen.   

 
Artikel 13  Inspectie en klachten na op- c.q. 

aflevering 
13.1 Opdrachtgever is verplicht het werk respectievelijk 

de grond en bouwstof onmiddellijk na oplevering 
respectievelijk aankomst op de plaats van bestemming 
of, indien dit eerder is, na ontvangst door haarzelf of 
door een in haar opdracht handelende derde, 
nauwkeurig te (doen) inspecteren. Zichtbare gebreken 
dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak 
of oplevering van het werk schriftelijk aan Gebruiker 
gemeld te worden. Overige gebreken dienen 
schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd 
nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden 
moeten zijn ontdekt. Na het verstrijken van deze 
termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te 
mogen beroepen. 

13.2 Het indienen van reclame heft de 
betalingsverplichting niet op.  

13.3 Na het constateren van enig gebrek is 
Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking 
en/of verwerking onmiddellijk te staken en voorts al 
het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter 
voorkoming van (verdere) schade. 

13.4 Het staat Opdrachtgever niet vrij grond en 
bouwstof te retourneren voordat Gebruiker daarmee 
heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en 
terecht is geklaagd zijn de redelijke kosten van 
retourneren voor Gebruiker. 

13.5 Het recht op reclame en/of het indienen van 
klachten verjaart na verloop van één jaar na 
beëindiging van de werkzaamheden of oplevering van 
het werk. 
 

Artikel 14  Aansprakelijkheid en vrijwaring 
14.1 Gebruiker is niet aansprakelijk, noch op grond van 

de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde 
gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake 
van (het gebruik van) het werk en/of de grond en 
bouwstof mocht lijden, hieronder mede begrepen 
bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade. 

14.2 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of 
grove schuld van Gebruiker of van haar leidinggevend 
personeel, zal Opdrachtgever Gebruiker vrijwaren van 
alle aanspraken van derden, direct of indirect verband 
houdende met (het gebruik van) het werk en/of de 
grond en bouwstof en zal zij Gebruiker alle schade 
vergoeden die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke 
aanspraken. 

14.3 Gebruiker heeft het recht derden in te schakelen. 
Overal waar in de voorwaarden de aansprakelijkheid 
van Gebruiker is beperkt, is daaronder tevens 

eenzelfde beperking van aansprakelijkheid van die 
derden tegenover Opdrachtgever begrepen. 
Vrijwaringsverplichtingen van Opdrachtgever jegens 
Gebruiker gelden gelijkelijk voor Opdrachtgever jegens 
die derden. 

14.4 Behoudens voor zover sprake is van opzet of 
grove schuld is iedere aansprakelijkheid van Gebruiker 
uit welke hoofde of ter zake waarvan dan ook, beperkt 
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit 
hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van 
Gebruiker door de verzekeraar wordt uitgekeerd, 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat 
volgens de polis(voorwaarden) niet ten laste van de 
verzekeraar is. Desgevraagd zal de Gebruiker over de 
(dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering 
informatie verschaffen. 

14.5  Indien Gebruiker geen 
aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de 
verzekeraar om wat voor reden dan ook geen dekking 
verleent, is behoudens en voor zover sprake is van 
opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid 
beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan het 
factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan Gebruiker 
verschuldigd is geworden ingevolge de overeenkomst 
ter zake waarvan de Gebruiker aansprakelijk is 
gesteld, met een maximum van € 10.000,- 

14.6  Onder opzet of grove schuld in de zin van deze 
voorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld 
van de organen van de Gebruiker of met de leiding 
van haar onderneming belaste personen, 
leidinggevende ondergeschikten daaronder mede 
begrepen. 

 
Artikel 15  Overige verplichtingen 

Opdrachtgever  
15.1 De Opdrachtgever zorgt voor een goede 

toegankelijkheid en berijdbaarheid van het 
bouwterrein voor het vervoer van grond- en 
bouwstoffen, materieel, materialen en personeel. 

15.2 De Opdrachtgever zorgt er voor dat er voldoende 
en deugdelijke ruimte en ondergrond is rond de plaats 
van de werkzaamheden van de Gebruiker en zijn 
materieel inclusief voldoende ruimte voor de 
bescherming van belendende werkzaamheden en het 
eigendom van derden. De minimaal benodigde vrije 
ruimte wordt zo nodig overeengekomen.  

15.3 De Opdrachtgever zorgt voor geschikte algemene 
verlichting en directe verlichting van het bouwterrein 
om veilig werken en een veilige toegang en uitgang 
mogelijk te maken en de uitvoering van het werk van 
de Gebruiker te vergemakkelijken. 

15.4 De Opdrachtgever zorgt voor de levering van 
elektriciteit op het werk en op het terrein waar de 
voorbereidende werkzaamheden worden verricht. 

15.5 De Opdrachtgever zorgt voor het regelen of 
omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer en 
het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle 
noodzakelijke verkeersborden en overige 
verkeersmaatregelen. 
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15.6 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het 
vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de 
oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die 
de werkzaamheden van de Gebruiker of de kwaliteit 
van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan 

schade toebrengen. 
15.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt 

Opdrachtgever zorg voor de afsluiting respectievelijk 
de verbreking van alle in gebruik zijnde aansluitingen 
op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere 
door, over of onder het terrein lopende leidingen en/of 
kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de 
benodigde verklaringen ter beschikking.15.8 De 
Opdrachtgever zorgt voor het opvullen van 
ontgravingen of gaten met een geschikt materiaal dat 
de uitvoering niet zal hinderen of hiervoor nadelig zal 
zijn en de stabiliteit van het materieel van de 
Gebruiker zal waarborgen. 

15.9 De Opdrachtgever zorgt voor een adequate 
voorziening voor het verwijderen van, het verpakken 
van of de bescherming tegen aangetroffen giftige of 
schadelijke materialen. 

15.10  Opdrachtgever dient zich te gedragen 
overeenkomstig de Wet Informatie-uitwisseling boven- 
en ondergrondse Netten (WIBON) en de daarbij 
behorende en meest actuele CROW-richtlijn met 
betrekking tot zorgvuldig grondroeren. Waaronder 
maar niet uitsluitend het lokaliseren van onder- en 
bovengrondse obstakels en leidingen, het doen van 
KLIC-meldingen en het geven van gedegen instructies 
aan Gebruiker. 

15.11  De Opdrachtgever zorgt voor schaftruimten en 
sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve van de 
Gebruiker conform de Arbeidsomstandighedenwet. 

15.12  De Opdrachtgever verplicht zich de grond en 
bouwstof toe te passen als voorgeschreven in het 
Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe behoort in ieder geval, 
maar niet uitsluitend, het melden van de toepassing 
aan het bevoegd gezag. 

15.13  De Opdrachtgever verplicht zich na afname van de 
grond en bouwstof het door Gebruiker verstrekte 
begeleidingsbrief of ander transportdocument te 
ondertekenen. 

15.14  Opdrachtgever dient ter zake de door haar aan 
Gebruiker opgedragen werkzaamheden de ter zake 
geldende wettelijke bepalingen in acht te nemen. 

15.15  Voor de aanvang van de uitvoering van de 
overeenkomst dienen de daartoe benodigde 
vergunningen, ontheffingen of dergelijke 
beschikkingen die voor de uitvoering vereist zijn, 
aanwezig te zijn. 

15.16  Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het 
schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg 
voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de 
openbare weg gebruikt wordt voor de 
werkzaamheden. 

15.17  Indien door Opdrachtgever aangeleverde 
materialen op enigerlei wijze vervuild blijken te zijn, 
waardoor Gebruiker extra kosten moet maken, zijn de 
kosten voor rekening van Opdrachtgever. 

15.18  Door Opdrachtgever aangedragen of in opdracht 
van Opdrachtgever af te voeren zaken blijven 
eigendom en dus voor rekening en risico van 
Opdrachtgever.  

15.19  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het 

aanleveren van gegevens over de (milieu) kwaliteit 
van de door Gebruiker te ontgraven of te bewerken 
bodems, dan wel van het door Gebruiker te vervoeren 
materiaal. 

15.20  De kosten van bemonstering en analyses van te 
ontgraven, te vervoeren, te bewerken of te storten 
zaken zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij 
dit schriftelijk anders is overeengekomen. 

15.21  De Opdrachtgever is er mee bekend dat de grond 
en bouwstof door Gebruiker kan worden verkocht en 
geleverd aan derden ter be- en verwerking. In 
verband hiermee garandeert de Opdrachtgever dat de 
partij grond en/of bouwstoffen na onderzoek voor 
kwalificatie in dezelfde staat wordt aangeleverd als 
waarin deze verkeerde tijdens het onderzoek voor 
kwalificatie.   

15.22  De Opdrachtgever staat in voor de door de 
leveranciers ingeschakelde transporteur c.q. voor het 
door hem uitgevoerde transport. Voorts staat de 
Opdrachtgever ervoor in dat de transporteur het stort- 
en of gedragsreglement van de betreffende locatie 
naleeft. De transporteur dient zich te gedragen 
conform de instructies van Gebruiker of de door hem 
aangewezen derde. 

15.23  De Opdrachtgever garandeert dat hij bevoegd is 
om de grond en/of bouwstoffen aan Gebruiker of een 
door Gebruiker aan te wijzen derde in eigendom over 
te dragen.   

15.24  De verplichtingen rondom het inzamelen van , 
transporteren van, handel en bemiddeling in 
afvalstoffen zijn in meerdere besluiten en regelingen 
vastgelegd. Op alle overeenkomsten zijn van 
toepassing het ‘Besluit inzamelen afvalstoffen’, de 
‘Regeling Inzamelaars, Vervoerders, Handelaars en 
Bemiddelaars’, het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen 
en gevaarlijke afvalstoffen’ en de ‘Regeling melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’.  

15.25  Betrokken transporteurs, handelaren en 
bemiddelaars dienen in het bezit te zijn van een 
vigerende VIHB-nummer uitgegeven door het NIWO.  

15.26  Opdrachtgever overlegt minimaal zes werkdagen 
voor levering van de partij grond en/of bouwstoffen 
schriftelijk de planning, wijze van levering en 
kwaliteitsgegevens van de partij grond en/of 
bouwstoffen. De overlegde kwaliteitsgegevens worden 
beoordeeld door Gebruiker. Pas na goedkeuring door 
Gebruiker kan worden gestart met levering. 

 
Artikel 16  Hoeveelheid 
16.1 Bij levering per schip wordt de geleverde 

hoeveelheid op voor Gebruiker en Opdrachtgever 
bindende wijze bepaald op basis van de door 
Gebruiker en Opdrachtgever getekende losbon waarop 
de ijkopnames voor en na lossing zijn vermeld. De 
meting geschiedt door een erkend ijkmeester en op 
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kosten van de Opdrachtgever. Bij gebreke van een 
ijkopname wordt de hoeveelheid op voor Gebruiker en 
Opdrachtgever bindende wijze bepaald op basis van 
de meetbrief of het laadbewijs, zulks naar keuze van 
de Gebruiker. 

16.2  Bij levering per vrachtauto wordt de geleverde 
hoeveelheid op voor Gebruiker en Opdrachtgever 
bindende wijze bepaald door weging en/of door 
volumetrische vaststelling door Gebruiker c.q. verlader 
zoals vermeld op het door de chauffeur getekende 
weegformulier, laadbon of soortgelijk document, tenzij 
onomstotelijk komt vast te staan dat een andere 
hoeveelheid is geleverd dan op bedoeld document is 
vermeld; alsdan wordt de werkelijke hoeveelheid aan 
Opdrachtgever geleverd en wordt deze werkelijke 
hoeveelheid aan Opdrachtgever gefactureerd. 

16.3 Indien de geleverde hoeveelheid afwijkt van de 
overeengekomen hoeveelheid, zal de daadwerkelijk 
geleverde hoeveelheid in de plaats komen van de 
overeengekomen hoeveelheid en heeft Opdrachtgever 
geen recht om te reclameren ter zake de afwijkingen 
in de hoeveelheid.  

16.4 De kosten gemoeid met de hoeveelheidbepaling 
komen voor rekening van Opdrachtgever. 

 
Artikel 17  Hoedanigheid 
17.1  Indien en voor zover de hoedanigheid van de 

grond en bouwstof niet uitdrukkelijk is 
overeengekomen kan Opdrachtgever slechts 
aanspraak maken op een hoedanigheid in 
overeenstemming met hetgeen in de branche van het 
betrokken product normaal en gebruikelijk is. 

17.2 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is 
overeengekomen dat deze volgens een monster zal 
zijn, geldt het monster ter vaststelling van de 
doorsnee hoedanigheid van de geleverde grond en 
bouwstof. Geringe afwijkingen van de hoedanigheid 
volgens monster die de gebruiksmogelijkheid van de 
grond en bouwstof niet wezenlijk beïnvloeden, gelden 
niet als een gebrek in de geleverde grond en 
bouwstof.  

17.3 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is 
overeengekomen, dat deze zal zijn volgens een bestek 
en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten 
genoegen van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever 
daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan 
dan hetgeen in de vorige leden is bepaald, indien en 
voor zover die verdergaande aanspraken voortvloeien 
uit de gebondenheid van Opdrachtgever aan 
besteksbepalingen waarvan Opdrachtgever de inhoud 
schriftelijk en op tijd aan Gebruiker heeft 
medegedeeld, zodat Gebruiker daarbij bij zijn 
aanbieding rekening heeft kunnen houden. 

 
Artikel 18  Verzuim/ontbinding 
18.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig 

voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige 
overeenkomst mocht voortvloeien is Opdrachtgever 
zonder ingebrekestelling in verzuim. In dit geval, en/of 
in één van de in het volgende lid genoemde gevallen 

zijn alle vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever, 
uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig 
opeisbaar en is Gebruiker bevoegd tot opschorting van 
de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele 
of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. 

Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten 
van Gebruiker op grond van de wet of de 
overeenkomst. 
 

18.2 In de volgende situaties: 
a. Opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van 
betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een 
schuldsanering; 
c. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever 
is gelegd; 
d. de Opdrachtgever (vennootschap) wordt 
ontbonden; 
e. de Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder 
curatele wordt gesteld of overlijdt; 
zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn 
ontbonden, tenzij Gebruiker binnen een redelijke tijd 
mededeelt nakoming van (een deel) van de 
overeenkomst te verlangen. 

 
Artikel 19  Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
19.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten 

tussen Gebruiker en Opdrachtgever is Nederlands 
recht van toepassing. 

19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
1980 (CISG) is uitgesloten. 

19.3 Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht 
door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 


