BIEZENMORTEL BV

Leverings- en betalingsvoorwaarden

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel brabant d.d. 09-09-2008

Algemene bepalingen
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten, alsmede voor de daarop betrekking hebbende betalingen.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten,
uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen
op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
3. Ingeval voor bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige onze
algemene voorwaarden van kracht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en mondelinge overeenkomsten zijn alleen dan bindend wanneer zij onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd en gelden slechts voor die offerte of
overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is
aangebracht.
4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene
voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.
5. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan (een gedeelte van) een overeenkomst voor zover (dat gedeelte
van) de overeenkomst in strijd blijkt te zijn met de wettelijke bepalingen of wettelijke voorschriften, met name die
welke gebaseerd zijn op of voortspruiten uit de Bestrijdingsmiddelenwet en Meststoffenwet.
Offerten/Opdrachten
De geldigheidsduur van onze offerten wordt op de betreffende offerte vermeld.
Betaling
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of
schuldvergelijking, ook in faillissement, op ons kantoor of door middel van storting op een daartoe aangewezen
bankrekening.
2. Facturering geschiedt op basis van het gewicht van het geleverde (in kg/tonnages), per m3, per draaiuur of
de aan de opdracht besteedde arbeidsuren vermenigvuldigd met het door ons gehanteerde uurtarief, exclusief
omzetbelasting.
3. Indien niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn wordt
betaald is de wederpartij van rechtswege in verzuim en hebben wij, zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van twee procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen,
zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke ons toekomen.
4. Alle kosten, welke voor ons voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij
van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder
deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten
van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze
kosten worden gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom. De wederpartij is in gebreke door het feit
van niet of niet-behoorlijke nakoming.
5. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage
van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen wij van de wederpartij
te vorderen hebben onmiddellijk opeisbaar.
6. Wij behouden ons het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te
verlangen.
7. De wederpartij is gehouden op onze eerste vordering zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor
al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins schuldig mocht zijn.
Aansprakelijkheid
Behoudens in gevallen van grove schuld of opzet, is onze aansprakelijkheid voor eventuele schade beperkt tot
directe schade en tot ten hoogste het bedrag van onze factuur. De aansprakelijkheid voor schade zal in ieder
geval nooit het bedrag waarvoor deze aansprakelijkheid verzekerd is, en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt
verleend, te boven gaan. Voor het geval schade is ontstaan door geleverde goederen welke door ons van derden
zijn betrokken en/of door geleverde materialen welke niet door ons zijn geproduceerd, is onze aansprakelijkheid
beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van deze door ons geleverde goederen/materialen, dan wel tot ten
hoogste de terzake door derdeleveranciers verstrekte garanties.
Overmacht
1. Indien en voor zover wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kunnen nakomen ten gevolge van een oorzaak welke niet aan ons kan worden toegerekend
zijn wij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door ons
redelijk te oordelen termijn op te schorten.
2. Onder oorzaken die niet aan ons kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in onze onderneming of in de onderneming van een derde
van wie wij zaken of diensten betrekken, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden
beïnvloeden, waar onder ander begrepen brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog
en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering
van grond-, hulp- en brandstoffen het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie wij zaken of
diensten betrekken.
3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doen wij ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.
Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Terzake van rechtsvorderingen tussen partijen is – voorzover deze rechtsvorderingen niet tot de competentie
van de Kantonrechter behoren – uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd.
Wijzigingen
Wij houden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden in zijn geheel of op bepaalde onderdelen of voor
bepaalde zaken of afnemers te wijzigen.
Wij houden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, verkoopprijzen en verkoopvoorwaarden te
veranderen. De afnemer heeft het recht om in geval van verandering van prijzen en verkoopvoorwaarden van
reeds gegeven orders, voorzover niet (gedeeltelijk) afgeleverd, te annuleren binnen acht dagen na deze veranderingen.
Het feit dat enige clausule van de onderhavige algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet geen afbreuk aan de
geldigheid van de andere clausules.
Mocht de rechter één van de bovenstaande bepalingen onverbindend verklaren, dan zullen beide partijen over de
inhoud van een vervangende bepaling nader in overleg treden.
Levering van diensten
Uitvoering van de werkzaamheden
1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat alle voor de uitvoering van de advieswerkzaamheden relevante
gegevens en aanwezige faciliteiten ter onzer beschikking zijn. Het niet opvolgen van onze adviezen dan wel
handelen in strijd met de gemaakte afspraken geeft ons het recht verdere advieswerkzaamheden op te schorten
dan wel de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden.
2. Wij staan er voor in dat de door of namens ons verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst
en worden uitgevoerd met goed vakmanschap
3. Alle procedures, knowhow en kennis waarvan wij in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening onze
wederpartij in woord of geschrift mededeling doen en/of gebruik toestaan, mogen niet zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming aan derden kenbaar worden gemaakt.
4 Al onze in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening, daarbij inbegrepen het doen van een aanbod
daartoe, vervaardigde geschriften zijn door auteursrecht beschermd en mogen niet zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming aan derden kenbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld.
5. Wij nemen inspanningsverbintenissen op ons en geen resultaatverbintenissen.
Levering van goederen
Levering
1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom, totdat onze vordering(en) volledig is (zijn) betaald.
2. Wij hebben het recht om zonder opgave van redenen opdrachten tot levering van goederen niet te accepteren
of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, hebben wij het recht de te leveren goederen geheel of
gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren dan wel in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie
afzonderlijk gefactureerd wordt.
4. De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door ons naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, met inachtneming van verwerkingsmogelijkheden en voorraden, doch is niet bindend. Over-

schrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst op te schorten.
5. De levering van goederen geschiedt onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop aangevangen wordt de
goederen in een door of namens de wederpartij of door ons ter beschikking gesteld vervoermiddel te laden, met
uitzondering van die goederen die franco worden geleverd. Levering van deze goederen geschiedt op het moment
waarop de goederen bij de wederpartij of een door hem aan te wijzen plaats worden afgeleverd.
6. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen
komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en
de plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.
7. Indien de wederpartij de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de
wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde
opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en hebben wij het recht de goederen vanaf de plaats waar en
vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren
naar en op te slaan op een door ons vast te stellen plaats. Wij hebben alsdan recht op vergoeding van geleden
schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste twintig procent (20%) van de voor de levering overeengekomen
prijs, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
8. Indien de goederen binnen 14 dagen na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn
genomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste
twintig procent (20%) van de voor de levering overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht om voor het
meerdere schadevergoeding te eisen.
Vervoer goederen
1. Kosten verband houdende met levering van zaken, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten
van vervoer, verzekering, emballage, laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.
2. De wijze waarop de goederen moeten worden vervoerd wordt door ons bepaald.
3. Wanneer ten gevolge van handelen of nalaten van de vervoerder bij de aﬂevering van de goederen aansprakelijkheid jegens de wederpartij ontstaat, zullen wij slechts aansprakelijk zijn voor zover de betreffende schade door
ons op de vervoerder kan worden verhaald.
Reclames
De wederpartij is verplicht om zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen acht dagen na ontvangst van geleverde goederen terzake van eventuele afwijkingen de goederen te hebben onderzocht en bij afwijking ons daarvan schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd op de hoogte te hebben gesteld. Bij gebreke hiervan vervalt elke aansprakelijkheid
onzerzijds voor beschadiging. De desbetreffende goederen moeten tot onze beschikking blijven voor controle op
de gestelde afwijking(en).
Inkoop van goederen
1. De aan ons verkochte en geleverde goederen moeten voldoen aan de in Nederland gestelde wettelijke eisen
en aan in het Nederlands maatschappelijk verkeer voor dergelijke goederen gebruikelijke (kwaliteits)normen.
Groenafval dient te voldoen aan de voorwaarden en bepalingen van het acceptatiereglement zoals dat omschreven is in de geldende milieuvergunning volgens de Wet Milieubeheer.
2. Wij hebben het recht de goederen te (doen) inspecteren op het moment van feitelijke aﬂevering door de wederpartij. Indien de goederen volgens ons niet voldoen aan de (kwaliteits)eisen hebben wij het recht de goederen
te weigeren. Wij stellen de wederpartij terstond na de feitelijke aﬂevering op de hoogte van de aard van de
klachten.
Verhuur van zaken
Aanvang en einde huur
1. De overeenkomst voor de huur van roerende zaken vangt aan op de dag dat het gehuurde door de wederpartij
in ontvangst is genomen. Als ontvangst door de wederpartij geldt in ieder geval het moment waarop aangevangen wordt het gehuurde op ons bedrijf in een door of namens de wederpartij of door ons ter beschikking gesteld
vervoermiddel te laden.
2. De huurovereenkomst eindigt op de dag dat het gehuurde, na het verstrijken van de huurperiode, door ons in
ontvangst is genomen.
3. Indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in
geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van de onderneming van
wederpartij, is de wederpartij in verzuim en hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
of ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd het recht tot vordering van nakoming en/of schadevergoeding.
Vervoer
Het transport van het gehuurde is voor rekening en risico van de wederpartij, vanaf het moment dat het gehuurde
in een door of namens de wederpartij of door ons ter beschikking gesteld vervoermiddel wordt gekoppeld.
Brandstof.
De machine verlaat met een volle tank ons bedrijf en dient zo ook retour gebracht te worden. Brandstof, oliën en
vetten zijn voor rekening van huurder.
Verzekering.
De machines zijn WA verzekerd met een eigen risico van € 1.000,-- per schadegeval. Huurder is aansprakelijk.
Machines dienen door huurder zelf te worden verzekerd voor schades aan boven- en ondergrondse leidingen/
kabels en eventuele gevolgschades. Schades dienen uiterlijk binnen 24 uur aan verhuurder gemeld te worden.
Verplichtingen wederpartij
1. Wij garanderen de goede werking bij een normaal gebruik van de door ons aan de wederpartij verhuurde
zaken. De wederpartij is verplicht het gehuurde als een goed huisvader te gebruiken, met inachtneming van door
ons overhandigde richtlijnen en speciﬁcaties. Het is de wederpartij verboden wijzigingen aan het gehuurde aan
te brengen en/of aan het gehuurde enige reparatie te verrichten, dan wel deze handelingen door derden te laten
uitvoeren, mits en slechts nadat er vooraf overleg is geweest.
2. De wederpartij dient het gehuurde niet te gebruiken indien dit door een gewijzigde conditie van het gehuurde
risicovol is.
3. De wederpartij verplicht zich het gehuurde in dezelfde staat waarin het gehuurde is ontvangen, normale slijtage
niet inbegrepen, bij ons of op een door ons aangewezen plaatst in te leveren.
4. Wij inspecteren de gehuurde zaak nadat deze bij ons is ingeleverd. Blijkt na deze inspectie dat het gehuurde
reparatie behoeft zijn de kosten voor deze reparatie, alsmede de huur welke wij derven over de periode die nodig
is om het gehuurde te repareren, voor rekening van de wederpartij.
5. Wij hebben het recht om het gehuurde bij de wederpartij onder ons te nemen indien en voor zover de
wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens ons in gebreke blijft, dan wel naar ons oordeel in
betalingsmoeilijkheden verkeert. De wederpartij verleent ons nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om
de werkplekken van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door ons aan te wijzen derde indien
wij het gehuurde onder ons wensen te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het gehuurde op deze
werkplekken wil controleren.
Gebreken
1. De wederpartij is in geval van niet goed functioneren van het gehuurde verplicht binnen 24 uur nadat het
gebrek is geconstateerd ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien het niet goed functioneren van
het gehuurde te wijten is aan wijzigingen die door de wederpartij aan het gehuurde zijn aangebracht, dan wel de
wederpartij het gehuurde heeft gebruikt anders dan overeenkomstig de bij het gehuurde geleverde richtlijnen en
speciﬁcaties, heeft de wederpartij niet het recht de betaling van de huurprijs op te schorten gedurende de periode
die nodig is om het gehuurde te herstellen en is de wederpartij aansprakelijk voor alle gemaakte kosten voor
reparatie van het gehuurde.
2. Wij hebben het recht het gehuurde naar keuze te herstellen of te vervangen. Indien een vervangingsexemplaar
ter beschikking wordt gesteld, gaan alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met ingang van de
vervanging over op het vervangingsexemplaar.
Diefstal, vermissing
1. Vermissing, vervreemding, diefstal, vergaan, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient binnen 24 uur
na ontdekking schriftelijk aan ons te worden meegedeeld.
2. Bij vermissing, vervreemding, diefstal, vergaan, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient de wederpartij de nieuwwaarde volgens de op dat moment geldende prijs voor de gehuurde zaak te vergoeden, alsmede
de op grond van de overeenkomst verschuldigde huurprijs als ware de zaak niet vermist, vervreemd, gestolen
verduisterd of bezwaard, onverminderd ons recht tot vordering van overige gemaakte kosten en schadevergoeding.
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